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 نویفوکلاو یعخلا لا و . هنع حسم دانساب رب وج نا هجرخآ رت هناب غال ودوام نإ ىتفأ تح « كلذ 5 ضرمو ودع نم جاحلا سبح سباح لك نم راصحإلا : مهنم ريثك لاقف « مهريغو ةباحصلا نيب فالتخا ی « رامحإلا مسعتب لر راتخا هنأ ىلإ ةراشإ ءاطع ريسفت ىلع هراصتقا قو . هيلي ینا بابلا ىف قأيسف (کسد.د اوقلحتالو إل هلوق امأو ( مترصحأ نافر هلوق نم دارملا ريسفت و ىأ ( مترصحآ ناف : ىلاعت هللا لوقو ) هلق ٠ دارفإلاب رد تیم تورم ی وب أر كذو « عیمجا هلسبلا تنين (ديصلا ءازجو رصحا باب ) هلوق

 اف مترصحأ ناف إب ىلامت هلوق ىف لاق هنع خرج نبا نع ىدوثلا نع ممن ىبأ نع ديمح نب دبع هلصو هيلا راشملا ءاطع رثأو . بالا رخآ ىف هركذنس ىذلا ورع نب جاج> تیدح اوجتحاو ؛ فوخلاو ضرملاو رسكلا رصحلا
 « أطوملا » ف كلام یورو . « ةر الو جح هيلع سیلو ٠ ةرمعب لحيف ردع هسب> نم الإ رصحال » لاق سابع نبا 7 5 ي ا یا هجرخأو « رمعم نع قازرلا دبع هج رخأ سابع نبا نع كلذ حصو ۰ ودعلاب الإ رصح ال : نورخآ لاقو « هيلد ءاضق الف ةضيرفلا دعب ةجح تناك ناو ٠ اهؤاضق هياعف مالسالا ةجح تناك ناف . ىدهلا نم رمیتسا ام حذ هيلعف هح ودع وأ هدهحي ضرع, تيبلا نع سبح مث ةرع وأ تا لاق ٠ مترصحأ ناف » ظفلو « هوحن سابع نب | نع ةحلط ىنأ نب ىلع قيرط نم دذنملا نبا یورو . هنع ةفيذح ىأ ةباور یررشا ريفن ىف هاني در اذكو . هسبحي ءىش لك نم راصحإلا : لاق « ( یدما نم رسيتسأ
 « تبلت فوطب ىح لح ا هلا ضرملاب تيا نود سح نم ه لاق هيبأ نع ملاس نع باهش نبا نع هنع یمفاشلار
 كلذ ىلع تقاف < لحأ نأ ىفدحأ یل صخ رب لف - سانلاو رمع نب هللا دعو شاع ن هلل دبع او تاك لإ تطأ , یذغن ترک شرطلاب تنك اذإ ىح کم ىلا تجرخ » لات ةرصبلا لهأ نم لجر نع بوبأ ار و

 هلأ وهو ٠ هريغو ريرج نبأ ءاكح كلا“ لوق ةلأسملا ىفو . ارم اا دن لف ودملا منم نأش ىف ةيآلا تناكو « ةمخر رصحلل للحتلا لمجو ؛ ةرمملاو جملا مامتإ سانلا ىلع هللا لمج : ىعفاشلا لاق . دحأو ىعفاشلاو كلام لاق بو ٠ ريخشلا نب هللا دبع نب ديزي لجرلا یسو قرط نم ريرج نبا هجرخأو «« ةرمعب تلح مث يشأ ةعست ءاملا
 « فوطي ىتح لح ال مرحلا » هيب أ نع ملاس نع باهش نبا نع « أطوملا » ف كلام یورو < مال ىنلا دعب رضحال
 ۰ رييزلا نب هللا دبع نع كلذ یدرو « موبلا راصحا ال » لاق فيعض دانساب سابع نبا نعو « تيبلا نود ءیشب لحي مرحلا ملعأ ال و تلاق حیح دانساب ةشئاع نع ريرج نبا جرخأو , « ودع ريغب رصحأ نم لعفي ام باب » ىف هجرخأ
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 ىئاسكلاو شفخالا مهم -ةنللا لهأ رثکآ نع روپشلاف : راصحإلا ريت ىف مهفالتخا كلذ ىف مهفالتخا ىف ببسلاو
 امأو ٠ ضرملاب نوكي ام راصحالا نأ  مهريغو ةبيتق ناو بلعثو تيكلا ناو ديبع وأو ةديبع وبأو ءارفلاو
 ناسنالا عنمم ام عيمج ىف لاقي « دحاو ىنمم رصحو رصحأ نأ مهضعب تيئأو . ساحنلا عطق اذ و رصحلا وپف ودعلاب

 اوناك او , ( ضرالا ىف ايرض نومطتسی ال هللا ليبس ىف اورص>آ نیذلا ءارقفلل ل ىلاعت لاق « فرصتلا نم

 نأ ىلع لقنلا لهأ قافتا ودملاب الإ راصحإ ال نأ ىف مهتجح همبات نمو ىمفاشلا امأو « مهاب[ ودعلا عنم نم نوعيطتسيال

 كسقلا نيرخألا ةجحو « اراصحإ ودعلا دص هللا یمسف . تيبلا نع لب ىنلا دص نيح ةيبيدحلا ةصق ىف تلزن تايآلا

 انه ريسفتلا اذه تبث اذكه (ءاسنلا فأي ال اروصح : هللا دبع وبأ لاق ) هلو . ( مترصحأ ناف إل ىلاعت هلوق موممب

 : لاقو « زاجلا ىف ةديبع وبأ ءاكح دقو . دهاجبو ءاطعو ريبج نب ديعس نع ىرطلا هلقن و « ةصاخ لمتسلا ةءاور ىف

 . اريثك لوعفم ىنم لوعف درو دقو « لاجرلا نم نوكي ام عنم هنال روصح ینم ب وهو . اهركذف ىرخأ ىناعم هل نا

 لعأ هللاو . علا ابذاعم نيب عماجلاو « ةدحاو ةدالا نأ ىلإ ةراشإلا ةبآلا هذه ركذب دارأ ىراخبلا نأكو

 ریتم رصخأ اذإ سیا - ١
 امنع ها ىضر ره نب هلا دبع نأ » منان نع كلام انّربخأ "فسوب ن للا دبع اشو - ۰٩

 لحاف . يم وللا لوسر مم انننص اک تمم تبلا نع تددص نإ : لاق ةعتفلا ىف ریتم کم ىلإ جرخ "نوح

 . « ةيبيدحلا ماع ةرمعب لهأ ناك ليم نا لوسر نأ لجأ نی ( ةرمعب

 لاسو ملل دبع نب ها یی نأ عفان نع ةير رج انثدح ءامسأ نب دمع "نی هللا دبع شرم - ۷

 دل مبل : الف ريب زا ناب یا لر لال اقا هلا يضر ر ن هللا دبع اک يبل أ ها ريخأ ها دبع نا

 هافکلاف , 855 فا لوسر مم انجرح : لاقف . تببلا "نیو کتی لا نأ فان اشاو ماعلا جم ال نأ

 اش نإ ةرملا تيجوأ دف یا ک هدهشأو . هتأر قاعو ٠ ید لكك وبلا رحت « تببا نود شیر

 لَ . هت انو يَ ها لمن ک تلم تیتو ینی ليح ناو تف تیبا نو یب نا قاط
 مم ةجح سرا دف ئا ک دهشأ « دحاو امهنأش اإ : لاق 7 « ةعاس راس مع « ةفيلحلا ىذ نو ةرمثلاب

 موی ادحاو (فاوط "فوطب 'ىتح “ریت ال : لوقي ناكو « ىدأو رح موي لحد تح امهنم لح لف . یر

 « ةكم لدی
 : 4 لاف لا دبع یب ضیب نأ » منا نع ةيريوج انئ دح ”ليعامسا "ن یموم شرح - ۸۰۸

 ۱ «اذهب تدءقأو

 نع ریثک ىلأ نب یحم ان"دح ملح دز اوا انثدح اص نب 'ىبحت انّدح لاق دمع شرو - ۱۸۹

 رت و هام عتاجو هر ق ولت لل هلوسر ريمحأ دق » ام هلا یضر سابع "نبا لاق : لاق مرکی
 « الباف اماع رمتعا یتح ؛ ید
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 صاخ راصحالاب للحتلا لاق نم ىلع درلا ةمجرتلا هذ فنصلا ضرغ ليق ( رمتعلا رصحأ اذإ باب ) هلو

 ةرمعلل تقو اراک ةنسلا نال ۰ تيبلاب فوطي ىتح همارح] ىلع رمتسي لب كلذب للحتي الف رمتعملا فالخب جاحلاب
 ىنأ نع حح دانساب هجرخأ ام یضاقلا ليعامسا هل جتحاو ۰ كلام نع یکحم وهو « جحلا فالخم اهتاوف ىشخم الف

 امل سيل : الاقف رع نباو سابع نا ىلإ تلسرأف ۰ ترسكناف ىلحار نع تصقوف « ًارمتعم تجرخ : لاق ةبالق

 ( ةنتفلا ىف ًارمتعم ةكم ىلإ جرخ نيحرمع نب هللا دبع نأ ) هلوق ٠ تيبلا ىلإ لصب ىح همارح] ىلع نوكي جحلاك تقو

 نع كلذ لمح اعفا نأ ىن ىضتتقت هدعب ىلا ةيريوج ةياور نکل ةطساو ريغب رمع نبا نع عفان نع هنأب رعشي قايسلا اذه

 هللا دبع نب هللا ديبع نأ عفان نع ةيريوج نع :اپف لاق ثدح امیبآ نع رمع نب هللا دبع ىنبا هللا ديبعو ملاس
 دهم نب هقا دبع نع ىراخبلا لاق اذكه « ثيدحلاو ةصقلا ركذف ءرمع نب هللا دبع املك امهنآ ءاربخأ هللا دبع نب ملاسو

 ىنثملا نب ذاعم مپعباتو ٠ امنع لليعاممالا هجرخأ هللا دبع نع امهالک لمی وأو نايفس نب نسحلا ةقفاوو « ءابسأ نبا
 ضعب نأ عفان نع ةيريوج نع ليعامسا نب ىسوم ةياور ىف نكل . قوببلا هجرخأ ءامسأ نب دمع نب هللا دبع نع
 ةياور ىراخبلا بقع دقو « ةطساو ريغب رمع نبا نع عفانل هنأ هرهاظو « ثيدحلا ركذف « هل لاق رمع نب هللا دبع ىنب

 یزاغلا ىف هقاسو « دانسإلا ىلع انه ىسوم ةياور ىف رصتقاو كلذ ىف فالتخالا ىلع هبنيل ىموم ةياورب هلأ دبع

 هللا دبع نب ملاسو هللا دبع نب هللا دبع نأ » هظفل و كلذك عفان يع رع نب هللا ديبع نع ناطقلا ىحي هاور دقو . همام
 نع هيف لاق ارصتخم ىحب نع دسم نع یزاغلا ف ىراخبلا هجرخآ دقو لسم هجرخآ ثيدحلا ركذف « هللا دبع الك
 عفان نيب ةطساو ال هنأ ىلع ةلالد رمع نبا نع عفان نع هلوق قو < كثيدحلا ضعب ركذف لهأ هنأ رمع نبا نع عفان

 لثم عفان نع دم نب رمع قيرط نم باب دعب أيس اک یراخبلا هجرخأو سم قابس رهاظ وه اک هيف رع ناو

 ثيللاو بويأ قيرط نم جحلا نم ىضم ايفو حیلف قبرط نم ىزاغملا ىف هجرخأو ؛ ءاوس هللا ديبع نع یحم قايس
 ءرمج نب هللا ديبع نع بوب أو ثيللا جیرخت قب رط ىلع قفاوو ةيزيوج قيرط جیرخت نع سم ضرعأو « عفان نع مهلك
 یذلاو . ةطساو ريغب ربع نبا نع عفان نع مهلك ةيمأ نب ليعامساو ىموم نب بويأ قيرط نم یناسنلا هجرخأ اذکو

 ةيقب امأو « ماعلا كلذ ريخأتلا نم هب هيلع اراشأو امهابأ هب الك امب ًاعفان !ربخأ هللا دبع ین نأ یدقن ىف حجرتي
 نوكي نأ ريدقت لعو ۰ لوصوم ثيدحلا نم دوصقلاف « ءايإ هتمزالل رع نبا نم ابعمسو عفان اهدهابف ةصقلا

 مهو هلا دبعو ملاس رمع نب هللا دبع ادلو یهو امینی ةطساولا فرع دقف رمع نبا نم كلذ نم ًائيش عمسي مل عفان
 هللا ديبع ةروكذملا ةيريوج ةياور ىف عقوو . یراخپلا حارش نم كلذ ىلع هبن نم رآ ملو « امهف نعطم ال ناتق

 رم را ل ‹ ريغمتلاب هللا دبع نبا

 لعل و « كلذ ىف هابآ ملك امہنم لك نوكي نأ دعبتسم, سیلو : تلق ربكم ىنعي هللا دبع : قببلا لا
 كلذب ءار لب ات عم رفصلا ع را درج ا اعفان

 .نإ : لاقف . و ی ا هيلع هيلا یپتنا ام لک نع صقف

 انبتأش ام : لاق مث ةرمعلاب مرحأ ةنتفلا سآ هل اورکذ ایلف جا ديرب الوأ جرخ ةناف فالتخا الو « هرکذف  تددص

 « ريبزلا ناب شيجلا لزن ىلابل ه لاقف ةيربوج ةا ور ىف هنیب (ةنتفلا فر هلوق ٠ انراق راصف جا الا فاضاف ادحاو الإ

 ىف ةياود لسلو « بیپزلا ناب جاجحلا لزن نيح » ظفلب عفان نع ثللا قيرط نم « نراقلا فاوط باب » ىف ىضم دقو
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 نم « قيرطلا نم هده ىرتشا نم باب » ىف مدقت دقو « ريبزلا نبا لاتقل جاجحلا لز' نيح » ةروكذملا ناطقلا ىح

 هلوق . بابلا ةياور نيب و هنيب عملا قيرط مدقتو «ةيرورحلا جح ماع جي لاربع نبا دارأ » عفان نع ةبقع نب ىموم ةياور
 هتضوآ اک « تيبلا نيب و كنيب لاحي نأ فاخن انإ : هل لاق نم لوقل اباوج هلاق مالكلا اذه ( تيبلا نع تددص نإ )
 ىف کل ناك دقل : لاقف » ةبقع نب یسوم ةياور ىف ( للي هللا لوسد عم انعنص اک ) هلوق . هذه دعب ىلا ةءاورلا
 عفص اک » : « نداقلا فاوط باب د ىف عفان نع كيللا ةياور ىف دا « عنص اک عنصا نذا « ةئسح ةوسأ هللا لوسر

 دارلا و « رع نبا ىنعي (لهأف) هل . « نداقلا فاوط باب ه ىف عفان نع بوبآ ةياور ىف هوغو « لڀ هللا لوسر

 دافک لاح « مقلي ینلا عم انجرخ : لاقف » هذه دعب ىلا ةيريوج هياور ىف داز ۰ ةيبلتلاو لالمالاب هتوص عفر هنأ

 (ةيبيدحلا ماع ةرمعب لهأ نام ىنلا نأ لجأ نم ) هلوق ٠ « هسأر قلحو هيده كلب ىنلار حنف « تيبلا نود شيرق

 :. ةا ىف ل ىنلا للحت اك ة ةرمعلا نم تللحت ترضحأو تببلا نع تددص نإ دارأ هنأ هانعم : ىوونلا لاق

 لالهالا نم ىأ نيرمآلا دارأ هنأ لمتحيو « ةرمعب لب ینلا لهأ ا ةرمعب لهأ دارملا نأ لمتحي : ضايع لاقو

 «ةفيلحلا ىذ نم » ةيريوج ةياور ىفداز ( ةرمعب) هلوق ٠ دودرع وه نیل و« ىووللا هبقعتو . ربظالاوهو لالحالاو

 لمح نأ لمتحم و « ةفيلحلا ىذب هلزت ىذلا لزأملا رادلاب دارلاو « رادلا نم ةرمعلاب لهاف » ةضالا بوبآ ةياور ىفو

 . ةفيلحلا ىذب رقتسا نأ دعب اهرهظأو اهب نلعآ ,  هتيب لخاد نم ةرمعلاب لهأ هنأب عمجو ةنيدلاب ىتلا رادلا ىلع
 نع نيباب دعب فنصلا 0 هللا ءاش نإ یزافلا باتكىف هحرشو كلذ نایب قأيس ( ةيبيدحلا ماع ) هلوق

 امهرمأ ام : لاقف هرمآ ىف رظن رمع نب هللا دبع نإ مث » هيف دازف كلام نع - سيو أ ىبأ نبا وهو  ليعامسا
 ةياور ىف نيبو . ةصقلا رکذف هءاحصأ ىلإ تفتلاف < لالحالاو راصحالاب قلعتي امف ةرمعلاو جحلا ىأ  دحاو الإ
 هلزت یذلا لزنلا رادلاب دارملا نأ ىف ىضاملا لوألا لاتتحالا ديؤي وهو < نا اسوأ د عقو كلذ نأ ةي وج

 نآشام : لاق ءاديبلا رهاظب ناک اذ] ىتح جرخ مث . ةرمع تبجوآ دق ىنأ عدهشآ » ثيللا ةياور ىف عقوو . ةفيلحلا ىذب
 نم رثكأ ءادبلا رهاظ نيبو اهني ام ناكل ةنيدملاب یا هراد نم ةرمعلا هباحيإ ناك ولو « دحاو الإ ةرمعلاو جحلا

 نأ ىأرو قلحو رحنف » ثللا ةاور ىف داز ( رحنلا موي لخد ىتح امهنم لحي ملف ) ةيربوج ةياور ىف هلو . ةعاس

 وهو ۰ ةضافإلا فاوط نع مودقلا فارطب نتک | هنأ هرهاظ اذهو . لوألا هفاوطب ةرمعلاو جحلا فاوط ىضق دق

 مدقت دقو « هنع *یزجب كلذ نأ ىأرو ًادحاو افاوط امل فاط مث « ةروكذملا لیعامسا ةياور ىف عقوو ٠ لكشم

 سكن تملا ئأ ( تبجوأ دق ىنأ کدهشآ ) ةيريوج ةياود ىف لوق . « نراقلا فاوط باب » رخآ ىف كلذ ىف ثحبلا

 . تيبلا ىأ ( هنيبو ینیب ليح نو ) هلق . طرشب سيل ظفلتلاف الو« هب ءادتقالا ديرب نم ملعت دارأ هنأكو « كلذ
 ىنعي « دحاو الإ امهرمأ ام » هلوقب دارملا نأ يبي اذهو . ةرمعلا لمعب تالحت  فوطال هيلا لوصولا نم تعنم ىأ -

 ةياور ىف هلوق ىلاثلا دب یو ۰ امهنم لك نع راصحإلا ناكمإ ىف وأ راصحإلاب ام للحتلا ذاوج ىف ةرمعلاو جحلا
 یار هنأكف « جملا نيب و ىنيب ليح ةرمعلا نيبو ىنيب ليح نإ » دحاو الإ امهمأام هلوق دعب ةروكذملا ناطقلا ىحي

 « ةرمعلاب لالهإلا راتخاف هلامعأ ةرثكو جحلا نمز لوطل ةرمعلا نع راصحالا نم دشأ حملا نع راصح الا نأ الوأ

 اوناك ةباحصلا نأ هيفو . « دحاو الإ امهمآ ام د لاف ہرا لسب هنع لیک دیفپ ےل راصحالا نآ فار

 رکسف ىف ىضملا نع همنم نأب ودعلاب رصحأ نم نأ دناوفلا نم ثيدحلا اذه قو . هب نوجتحو سايقلا نولمعتسي



 ۷ ۱۸۰۹-۱۸۰۹ ثيدحلا

 جملا لاخدإ زاوج هیفو . هنم رصقي وأ هسأر قلعو هيده رحنيو كلذ یونب نأب للحتا هل زاج ةرمع وأ ناك اجح

 لبق ناك نإ ليقو « ةرمعلا فاوط ىف عورشلا لبق نوكي نأ رثک الا دنع هطرش نكل ۰ روهملا لوق وهو ةرمعلا ىلع

 نأ ببلا دبع نبا لقنو « ةيكلاملا لوق وهو فاوطلا مامب دعب ليقو « ةيفنحلا لوق وهو حص طاوشأ ةعبرأ ىضم

 فاوط ىلع رصتقي نداقلا نأ هيفو . جا ىلع ةرمعلا لاخد] عنم ىلع اسایق ةرمعلا ىلع جحلا لاخد عن ذش روث اأ

 زاوج هيفو . نراقلا لع یدهال : لاقف مزح نبا ذشو « یدهب نراقلا نأ هيفو . هباب ىف هيف ثحبلا مدقت دقو دحاو

 ليعامسا نب ىسوم ةاود ىف هلوق ۰ ربلا دبع نبا هلاق ةمالسلا ىجر اذإ هفوخ نونظلا قيرطلا ىف كسنلا ىلإ جورخلا

 هللا دبع وأ هللا ديبع هوخآ وأ هلا دبعتنب ملاس هنأو اهلبق ىتلا ةياورلا ىف هما مدقت دق (هقا دبع ىنب ضعب نا )
 و «

 ةصق رخآ ىف بابلا ثيداحأ لوأ ىف كلام نغ ىنعقلا ةياور ىف عقو ( هيبنت )۰ مهنم هتبطاخم ىلوت ىذلا نم ىل رهظب

 رسيتسا ام رسفي ناك رمع نبا نال  ةظوفح ريغ ةدايز یه : ربلا دبع نبا لاق فاش ىدهأو » یهو ةدايز ربع نا

 بابلا رخآ ىف سابع نبا ثيدح ىف هإوق ۰ ةاش ید فيكف ةرقب نود ةرقب وأ ةندب نود ةئدب هنأب ىدملا نم

 هنأب دوعسم وبأو « لمنلا ىحي نب دمع هناب کالا مزجل « بوسنم ريغ تاءاورلا عيمج ىف اذك (دمح انئدح) +
 مار ها رك ذو ۰ یزارلا سیدد] نب دم متاح وبأ هنأ ديعس ىبأ نبا نع ىذابالكلا ركذو ۰ ةراو نب لسم نب دمج

 وأو ليعامسالا هجرخأ كلذك , دوكذملا اص نب ىحي نع هثيدح نم دجو ثددحلا نأ هديؤيو « قيتع لصأ ىف

 لمتحمو : تلق . یراخبلا هنع ىور هناف حيذلا باب قهنع ىراغبلا ةیاورو « متاح ىبأأ قیرط نم مپبجرختسم ىف معن

 ةمركع نع ) هلوق . هركذأس اک خاص نب ىحي نع هتياور نم ثيدحلا تدجو دقف ىنافصلا تحس نب دمع وه نوكي نأ

 هيلع هبني مو « سابع نبا لاقف » هلوق هبقعي مالك قبس ىضتقي وهو خسنلا عيمج ىف هتيأر اذکم ( سابع نبا لاقف لاق
 « ىراخبلا هجر خأ ام ىلع ثيدحلا نم ارصتقا امهنال معن وبأ الو لیعاسالا هنيب الو باتنکلا اذه حارش نم دحأ

 نر نوراه ىنثدح » لاق نكسلا نبال « ةباحصلا باتک » ىف تأرقف , هيلع فوقولا هلا رسي نأ ىلإ هنع تحب دقو
 نإ حب نع مالس نب ةيواعم انئدح ملاص نب ىح انئدح لسم خویش دحأ قحس] نب دمع وه ینافصلا انثدح ىسيع
 ىراصتالا وربع نب جاجحلا تلأس اهن] ةلس مأ یوم عفار نب هلا دبع لاق : لاقف ةمركع تلأس : لاق ريثكىبأ

 لاق « لح ىف وهو اہلثم "یزجیلف سبح وأ رسک وأ جرع نم و هلي هللا لوسر لاق : لاقف مرحم وهو سبح نمع

 عماج و هيده رحنو قلغ ب هللا لوسر رصحأ دق : لاقف سابع نبا هتثدحو « قدص : لاقف ةر ره ابأ هب تئدخ

 نأ هفذح ىف ببسلاو « ثيدحلا اذه نم یراخبلا هفذح ىذلا ردقلا قایسلا اذج فرعف « « الباق اماع رمتعا ىح هءاسن

 هللا دبع نوک م ةمركع نع ريثك ىبأ نب ىحي ىلع ورمع نب جاجحلا ثيدح ىف فلتخا دق هنال هطرش لع سيل دئازلا

 جاجحلا نع قرط نم مك ام لاو ىنطقرادلاو ةميزخ نباو نتسلا باععأ هجرخأف ىراخبلا طرش نم سيل عفار نبا

 « قدص الاقف سابع ناو ةر ره ابأ تل أسف ةمركع لاق » هرخآ ىف لاتو هب جاجحلا نع ةمركع نع ىح نم فا وصلا

 یجب نع عم قيرط نم ىذمرتلاو دواد وبأ هجرخأو « جاجحلا تعمم د هقايس ىف هريغو ناطقلا يح ةياود ىف عقوو
 «مالس نب ةيواعم عفار نب هللا دبع ةدايز ىلع ارمعم عباتو : ىذمرتلا لاق حاجحلا نع عفار نب هلا دبع نع ةمركع نع

 « هباتک طرش نم وه ام ىلع ىراخبلا رصتقاف . ىهتنا حصأ ةيواعمو رمعم ةياور : لوقي یراخبلا ىنعي ادم تعمسو

 اميب ةطساولاف الو .ككاذف ورمع نب جاجحلا نم هعمس ةم ركع ناك نإ هناف ةحصلا نم أديعب سيل هفذح ىذلا نأ عم



۸ 
 رصح ا باك ۳۷

 راصحإلا نيب قرف ال: لاق نم جتحا ثيدحلا اذم و. هل جرخب مل ىراخبلا ناك نإو ةقث  عفار نب هللا دبع وهو -

 وهو هنم للح ام ءاضق هيلع بجو راصحإلاب للحت نم نأ ىلع هب لدتساو , هل ةراشالا تمدقت اک هریفب و ودعلاب
 نيباب دعب هيف ثحبا ىنأيسو . ناتياور دمحأ نعو . ةيفذحلا لاق هو «٠ بحي ال : روبجلا لاقو « ثددحلا رهاظ

 ىلاعت هللا ءاش نإ

 جحلا ىف راصحالا اپ - ۲

 ناك : لاق ملاس ىتربخأ لاق یره زا نع سنوی انربخأ هللا دبعان ربخآ دمع نب دحأ شو - ۰

 رتیبلاب فاط جا نع مكدحأ سدح نا« هللا لوسر نم مكْسَح "سیل » لوقي امهنع هلا ضر رع “نبا

 ان مخا ولا دبع نعو . ایت ذج نا موی ىدعيف البا اناع حت یتح ریش لكن م لح م ور افصااو

 هاوحن .. رع نبا نع او ديا لاق ئرهأزلا نم رم

 لَ ىنلا دبع ىف داصحالا نأ ىلإ ىراخبلا راشأ : ةيشاحلا ىف رينملا نبا لات ( جحلا ىف راصحإلا باب ) هلوق

 : تلق . ةميفآلا ىوقأ نم وهو قرافلا ننب قاحلإلا نم وهو ۰ كلذ ىلع جملا .املعلا ساقف « ةرمعلا ىف عقو ام ]
 ىف هل لصح نم ىلع جاح وهو راصحإلا هل لصحم نم سابق « مكين ةنس » هلوقب رمع نبا دارم نأ ىلع ىنبني اذهو
 کیبن ةئس هلوقب دارآ رع نبا نوكب نأ لمتحيو « ةرمعلا نع راصحإلا وه لتي ىنا عقو ىذلا نال « راتعالا
 انربخأ») هلق ٠ لعا هلا و « جاح وهو كلذ هل لص مل نم قح ىف لِي ىنلا نم همم اثیش كلذ دعب هنیب ام. و

 ان بخآ ها دبع نعو » لاق نأب تدل ادم تملا بقع نفوذ نا وه نیت وز , كرابملا نبا وه ( هللا دبع

 ةرات و سن وب نع ةرات هب ثدح ناككرابملا نبا نأكف « لوألا دانسالا ىلع فوطعم وهو « هوحن ىرهزلا نع رمعم
 هظفل و رمعم نع كرابملا نبا نع بيرك ى بأ نع ىذمرتلا هجرخأ دقو . مهضعب هاعدا اك قلع وه سيل و « رمعم نع
 ةفرع نب نسحلا قيرط نم ىنطقرادلا هجرخآ اذکمو ین ةنس کبسح سيلأ : لوقیو طارتشالا ركني ناك هنأ 5

 دحأو قازرلا دبع هجرخأ اذكو « كرابلا نبا نع مهلك هريغو عينم نب دحآ قيرط نمو هقيرط نم ليعامسالاو

 . الا هجرخأ اذكو « هماهتب قازرلا دبع نعرخآ هجو نم ليعامسالا هجرخأو « ردقلا اذه ىلع ًآرصتقمرمعم نع هنع

 قببلا هجرخأف « هذه یراخبا ةياور ىف فذح هنأ الإ اضيأ سنوي ةياور ىف تباثف طارتشالا رع نبا راكنإ امأو
 نع به نبا قيرط نم ليعامسالاو یاسنلا هجر خأو ؛ سنوي نعكرابملا نبا نع بيرك ىب نع جارسلا قيرط نم
 ىف ةعابض تید> رمع نبا غلب ول : قببلا لاق « سابع نبا هب ىتفي ناکام ىلإ طارتشالا راكناب رع نبا راشأو « سنوي

 ةعابضب رم ها لوسر نأ » هيبأ نع ةورع نب ماشه نع ةنييع نبا نع ىعفاشلا هجرخ أ دقو « ةب لاقل طارتشالا

 لاق « ینتسبح ثيح ىلع نأ ىطرتشاو ىجح : امل لاقف . ةيكاش ىلا : تلاقف ؟ جحلا نيديرت امأ : لاقف ريبزلا تنب

 قببلا لاق . علي هللا لوسر نع تبثام فالخ ىدنع لحال هنآل , هريغ ىلإ هدعأ مل ةورع ثيدح تيث ول : ىمفاشلا

 «ءملد فذح ىلوالا لملو « خسنلاب انك : فالوب ةمبط شماه ىف ( ) ١



 ثيدحلا ۱۸۱۰ ۹٩

 ركذب الوصوم ةنيمع نبا نع ءالعلا نب رابجلا دبع قيرط نم هقاس م. مت ل ىنلا نع هجر أ نم ثيدحلا اذه تبث دق

 هقاس م . مایه نع امهالك رمعمر ةماسأ وأ هلصو دقو : لاق . ةمث وهو اا ديع هلصو دقو : لاقو هيف ةشلاع

 ىف یدراخبلا ابجرخأ ما فا قيرطو : تا ۰ اا یا قيرط نم ناخشا 0 : لاتو ةماسأ ىبأ قيرط نم

 ثيدح ىف اڳ امفنو ةشئاع ثيدح ىف اک ان اب : ا قدح لب جم | ین اج رخ لو , حاکساا باتك

 نع قازرلا دبع قيرط نم سو « قازرلا دبع نع دمحأ ابجرخاف قبلا اهلا 3 نامه اینا و نک یا

 نأد سابع نبا ثيدح اهنم ی . ةشااع نع ةورع 1 أمعالك امہقرف یرهزا و ماشه نع رمعم

 دیرآ ىنإو  فعضلا ىف ىأ - ةلیقث ةأسا ىلإ : تااقف يجلب هللا لوسر تن بلطلا دبع نب ريبزلا تنب ةعابض
 نئسلا باعصا و لدم هجر 2 « تكرداف لاق . ىنسبح رح لحم نأ ىطرتشاو « جحلاب لمآ : لاق ؟ ىنمأت اف« جملا

Eةعايط نعو : تلق۰ رکب أ تنب داع[ و راج نع باذلا یو : یذمرتلا لاك . سایع  

 نباو راعو لعو نايثعو رم نع طارتشالاب لوقا حصو . ةيوق املك اهدیناسآو فوع تنب ىدعس نعو ا
 ةعامج هقفاوو « رمع نا نع الإ ةاحصاا نم دحأ نع هراكن] حصب لو ةباحصلا نم مريغو ةبلس مأو ةشئاعو دوعسم

 « حي دانسإ طارتشالا ىف تبي ال : لاق لیصالا نع ضايع ىكحو . ةيكل املا و ةيفنلا نم مهدعب نمو نيعباتلا نم

 نال « شحاف طلغ هلات ىذلا نأب یووللا هبقعتو رمعم ريغ ىرهزلا نع هدفسأ ملعأ ال یاسفا لاق دقو : ضايع لاق
 رمعم اهم درفت ىلا یرهزلا قیرط فيعضت هنم مداب ال فاسنلا لوقو . یتا ةددعتم قرط نم حيح روہشم ثيدحلا
 سيلأ ) هلوق . ةريثك دهاوش هاور امل دجو دقو فک  درفتلا هرضب الف ظفاح ةقث آرمعم نال قرطلا ةيقب نع الضف
 صاصتخالا ىلع بصنااب ةنس هانطبض : ضامع لاق ( فاط جحلا نع مد>أ سبح نإ ؛ لس هللا لوسر ةن مكبسح

 ربخ ةنس نأ ىلع عفرلا حصیو « تيبلاب فاط , هلو ىف مسح ږخو 1 هپ شو اوكسمن ىأ « لمف راضإ لع وأ
 رمالا راضاب هناف لس بصن نم : لیپسلا لاقو . ةئسلل ريف اهدعب ام نرکیو هيف لعفلا ىنعمب لعافلا وأ کبسح
 ىف عقد دقو . كلذ هنکمآ اذإ ىأ ( تيبلاب فاط ) هلوق ۰ هيف ثحبلا تمدق دقو « مكيبن ةنس اومزلا : لاق هنأك
 نم لصحت ىذلاو . ثيدحلا « هب فاط هيلإ لصو اذاف تل سباح کنم ًادحأ سبح نإ » قازرلا دبع ةياود
 وهو . سالا رهاظل بجاو : ليقف هب لاق نم فلتخا مث . هتيعورشم اهدحأ : لاوقأ ةرمعلاو جحلا ىف طارتشالا

 يا دنع روهشما وهو ئاج ليقو « هداكنأ | هنغ كح نم طلغو دحآ لوق وهو بحتم ليقو: ةيرهاظلا لوق
 هنع حیحصلا راصف ديدجلا ىف هتحصب لوقلا قلعو محدقلا ىف هيلع صن ىعفاشلا نا یاد او أخ بشاا هب عطقو

 باتنك ىف اهتعمج دقو ؛ ثيدحلا ةم ىلع ام لوقلا ا نق و أ مو هم ملا مزج او وق

 : ةيوجأب ةعابض ثيدح نع اواجآ طارتثالا ةيعورشم اوركنأ نيذلاو . تیداحالا كلت ىلع مالكا عم درفم
 لح هانعم ليقو . لطاب ليوأت وهو : ىوونلا ل# « ةيعفاشلا نم قايورلا مث ىناطخلا هاكح ةءابضب صاع هنأ اهنم
 . داضلارهاظ هنإ : لاقو ىوونلا هركنأو ۰ نيمرحلا مام] ءاكح ىارح] عطقنا ةافولا ینتکردآ اذإ توملا ینسبح ثمح

 قامس نم مدقت اک هدرت ةعابض ةصقو « ىرطلا بحمل ا هاکح جا نم ال ةرمعلا نم للحتلاب صاخ طرشاا نإ لمقو

 ثيدح ةيقب ىلع مالكلا یأیسو , هيلع دیزم ال ام طارتشالا رکنآ نم ىلع بقعتلا ىف مزح نبا بنطأ دقو . سم
 ىلاعت هللا ءاش نإ حاکنلا باتک ف فنصلا هرکذ ثيح طارتشالا ىف ةعابض

 یرابلا مش « 6 ج۲ -- م



 رمل ىف قالا لبق رحتلا ساب - ۴

 ۱ ۱ ا 4. ۳ “ا د ت ا ق م ۳ 34 ۳ وه تب 9

 هنع هلل یعر ر وس نع هورع نع یره زا نع رمعم ان رمخا ییارراا دبع :دح دو شم املا

 ت
E 1 9۳ ۷ تک 0 نس“ ا 6  

 « كلذب هباحصأ رمأو « قاحم نأ لبق رحم ب ا لوسر نا »

 س 2 1 2 - 7 7 چ . 0

 لاق یرتعلا رگ رن رم نع رديلولا ن عج ردب وبأ انربخأ مجرا بع ۳ در انو بس ۲

 د هر ۶ e O شم ضد كو دعا یر ل ارا ےک
 نبرمتعُم ب ىنلا مم انج رخ » لاقف امهمع هللا یر رع نب هللا دبع الك (لاسو هللا دبع نأ منا ثادحتو

 م i مهر 0 ۳7 ۳ هر 7 1 مس

 » ا 7 3 لس هللا لودر رحئف « تبيبلال نود شب رف رافك لاغ

 مآ و قلع نأ لبق حن مي هللا لوسر نأ , روسملا ثيدح هيف رکذ ( رصحلا ىف قلحلا لبق رحنلا باب ) هلو
 هظفل و انه روكذملا هجولا نم طورشلا ف فاصملا هجرخأ ىذلا ليوطلا ثيدحلا نم فرط اذهو « كلذب هنامأ

 ةيقب ركذف ءاوقلحا مث اورحناف اوموق هباحصأل مس هللا لوسر لاق باتکلا ةيضق نم غرف الف » ثيدحلا رخاوأ ىف
 عدو هندب رحنف جرغ ۰ كندب رحنت ىح ةءلكمبنم ًادحأ ملكت ال مث . جرخا , هم ینل ةلس مأ لوق هيفو تيد ا
 ىلإ ءرصحلا ىن » ةجرتلا ىف هلوقب راشأو ۰ ىنعملاب انه روکذلا ردقلا دررآ فنصملا نأ اذ فرعو « هقلخ هقلاح
 قلح وأ یسآام دعب یر اذإ باب » ىف دایتخالا لاح ىف بجبال هنأ مدقت دقو ‹ رصحأ نم لا صتخ بيت رتلا اذه نأ
 شمالا قيرط نم ةبيش ىلأ نبا ىور دقو « رحنپ نأ لبق قلح نم ىلع بحي ال فنصملا ضرعتي لو « بذي نأ لبق

 فئنصملا دروآ مث ۱ هلم سابع نبأ نع ريبج نب ديعس ىنادحو : هاربا لاق . مد هيلع : لاق ةمقلع نع مهاربا نع

 ردب ىبأ قيرط نم قببلا هدروآ دقو « «هسأر قلحو هندب رحنف » هيفو ًارصخ بابب لبق یضالا مع نا ثيدح
 نب ملاسو هللا دبع نب هللا دبع نا » هظفل و  روكذملا هدانساب هقيرط نم ىراخبلا هجرخآ یذلا وهو ديلولا نب عاج

 لاحم نأ فاخ انإ « ماعلا جحنال نأ كرضي ال : الاقو ريبزلا نباب جاجحلا لزن ىلايل ربع نب هللا دبع امك هللا دبع

 ليعامسالا هقاس اذکو , « عجر مثد هرخآ ین دازو یراخبلا قاس لثم رکذف « انجرخ : لاقف . تيبلا نيبو كنيب

 نبا نع اف لاقف اضيأ ردب ىبأ نع ىرخأ قيرط نم هقاسو « هلوأ ىف ىتلا ةصقلا ركذي مل هنأ الإ ردب ىبأ قيرط نم

 نبا لاق . ثيدحلا « ةرمعلاب لهأف ٠ هعم انأو هَل هللا لوسر لعف اک تلعف تيبلا نيبو ینیب ليح نا » لاق هنأ رع

 رصحلا بیسلاف 4 ببسو مح هيف لقن هن ال تب دا اذه هيلع ةجحلاو < رصحا لع یدهال هنأ ىلإ كلام بهذ : ىلا

 معأ هللاو . ببسلا كلذب كلا قلعت رهاظلا یضتقاف « رحنلا كملاو

 نع ده نع حبب ىبأ نا ن لوقا نع حور لاقو . لدت رمجلا ىلع سيل : لاق نم ساپ - (

 لب هن اف كلذ ريغ وأ ذم هسبح نم امأف « ذبح ضقت نم ىلع لدل ا امنع لا وضد ساع نا

1 
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 هب ثعب نا عاطتسا ناو ؛ هب ثعبي نأ ميطتسب ال ناك نإ هرم مدح وهو ید هعم ناكنإو « راو
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 نال « هيلع ءاضف الو ناک ع ضو ّىأ ىف قلحت و 4ب ده رحنی : «اريغو كلام لاقو . هل ئذملا غلبي لحي ل



 ثيدحلا ۱۸۱۳ ۱١

 « ثيبلاىلإ یذعلا لصتي نأ لبقو فاوطاا لبق ٠ د لكم اوُلَحَو اوقاحو اور ةيبب دحل ب هب احصأر هيو ىنلا هَ سم 2 2 ا رم 2۰ و ۳ ۰۶ 0
 مارحلا نم جراخ ةييد او . هل اودوم الو بش اوضقت ناادحا أ هم ىبلا نأ "رک ذب مل ۳ م 5 م, و ر و ۳۷ و مس و ۰

 جرح نيح لاق اهنع نا يضر ع نب هلا دبع ا میان نع الام یئدح لاق ليعامسإ اشو - ۳ رحم ي

 لجأ نم ةرمعب لمان . يي هلا لوسر مم انتَ اک انعنص تیپلا نع تددص نإ » ةنتفلا ىف ریتعم ةكم ىلإ

 . ثحاو الا ایهرمآ ام : لاقف ا یف راثت رع نشا دع ا ٤ . دید ماع ةرمعب لهأ ناک م یبل نآ

 افاوط امل فاط ع . ةرمعلا مم جملا تج وأ دق ىنأ 1 هش دحا والا اهرمأ ام : لاقف داحس ىلإ تتلو
 ۱ ۱ ۶ ۷ مسا وا ع ۲

 « یدهاو « هنع یرم ثتالد نا یارو . دحاو

 ٤ ةرمع وأ جح نم هيف رصحأ امل ءاضق ىأ ةلمهملاو ةدحوملا حتفب ( لدب رصحلا ىلع سيل لاق نم باب ) هلوق
 هيوهار نب قحح] هلصو قیلعتا اذهو ۰ ةدابع نبا ىنعي ( حور لاقو ) هلوق . ابيرق مدقت اک روما لوق وه اذهو
 هسبح » هلوقو . عاملا نیتمجمع وهو ذذلتلاب هدارمو « سابع نبا ىلع فوقوموهو دانسالا اذبب حور نع هريسفت ىف
 . واو هرخآ ىفو هلوأ حتفب « ودع هسبح ١ رذ بالو « ءار اهدعب ةمجعملا نوكسو ةلمهملا مضي شک الل اذك « رذع

 ر رج نبا هجرخآرخآ دانساب اذه وحن سابع نبا نع درو دقو . ةقفن دافن وأ ضرم نم ىأ « كلذ ريغوأ » هلوقو
 ءاضق الف ةضيرفلا ريغ تناك نإو ؛ اهؤاضق هيلعف مالسالا ةجح تناك ناف » هبفو هنع ةحلط ی نب ىلع قب رط نم
 نمو ةباحصلا نيب فالتخا ةلأسم هذه « هلع ىدملا خلبي ىتح لحي هب ثعبي نأ عاطتسا نإو د هلوقو . « هيلع
 ىف الإ هحيذي ال ةفينح وبأ لاقو « مرحلا ىف وأ لحلا ىف ناك ءاوس لحب ثيح ىدهلا رصحملا عذب روبما لاقق ۰ مهدعب
 یدما هلي یناا رن لسم كلذ ىف مهفالت+ا بيسو . دمتعلا وهو انه سابع نبا هلاق اک نورخآ لصفر « مرج ا
 هريغ لاقو « قع) نا هتفاوو « مرا ىف الإ ةيبيدحلا موب رحنپ مل لوقي ءاطع ناکو « مرحلا ىف وأ لحلا ىف ةيبيدحلاب
 سبح امل » لاق هيبأ نع بوقءب نب عمج قيرط نم نايفس نب بوقعب یورو . لا ىف رح اع : یزافلا لهأ نم
 ربلا دبع نیا لاق « مرحلا ىف پف مروعش تلمح اعر هللا ثعب و . اوقلحو ةيييدح اب اور هباحصأو مقلب هنا لوسر
 ىف اوقلح ام مهنوك نم مزلي ال هناف « هيف ام نخ الو : تلق . لحلا ىف اوقلح مهنأ ىلع لدي اذهف : « راكذتسالا » ىف
 . بدنج نب ةيجان ثيدح ىف كلذ درو دقو « مرحلا ىف هرحن نم عم ىدحلا اولسرأ اون وكي ال نأ هلوخد نم مهعنمل مرحلا
 نع لمئارسإ قيرط نم ىناسنلا هجرخأ « لعفف « مرحلا ىف هرحنآ یس ىدحلاب یعم ثعبا هللا لوسراپ تلق » یلسالا
 مزايال نكل « هبب أن ع ةيجان نع ه لاق نكل ليئارسإ نعرخآ هجو نم یواحطا هجرخأو « ةيجان نع رهاز نب ةأزحجب
 . لعأ هقاو . زاوجلا ىلع لاد كلذو لجلا ىف اوناكو هناكم ىف رح مهر ثكأ نأ ةصقاا رهاظ لب . هبوجو اذه عوقو نم
 ةيديدحلاب هباعآ و وه لح هي هللا لوسر نأ » هغلب هنأ هظفل و « أطوملا ین روكذم وه ( هريغو كلام لاقو ) هلو
 لعن مل م« ىدحلا هيل] لصي نأ لبقو تببلاب اوفوطي نأ لبق ءىش لك نم اولحو مهسو.ر اوقلحو ىدهلا اورحنف
 نع كلام لسو . ىثل اودوعب نأ الو ايش اوضقي نأ هعم ناك نم الو هباح نم ادحأ مآ ھل هللا لوسر نأ



 يراخبلا لوق امأو . ءاضق هيلع سیلو سبح ثيح هسأر قلحيو هده رحنر و ءىش لك نم لح : لاقف ودعب رصحأ

 ىف ىفاشلا مالك نم وه « مرا جراخ ةيبيدحلاو د هرخآ ی هلوق نال ¢ ىعفاشلا هب ىع هنأ یل ريظب ىذلاف هريغو

 رخآ دقو ؛ مرحلا معلا لهآ دنع ىدحلا لحو : لاق ( هلع غلبي نأ افوکعم ىدهلاو مارحلا دجسملا نع ؟ودصو )

 رک ذب مل ىلاعت هنا نأ لبق نم هيلع ءاضق الو« لحو حب: رصحأ ام تیغ : لاق . كلذ نع مودص مهنأ ا

 ماع هعم ناك هنأ مهثيداحأ .ىطاوتم نم انلع انال تركذ ام هبش ىزانلا لهآ رابخأ ىف هلقعأ ىذلاو « ءاضق

 مهمزلولو ۰ لام الو سفن ىف ةرورض ريغ نم ةنيدملاب مهضعب فاختف ةيضقلا ةرمع رمتعا مث« نوفورمم لاجر ةيديدحلا

 نيب تمقو ىلا ةاضاقلل ةيضقلاو ءاضقلا ةربع تيم اع] : رخآ عضوم ىف لاقو . هنع اوفلختي ال نأب مهرمآل ءاضقلا

 قيرط نم یزافلا ىف ىدقاولا ىور دقو . ىبننا ةرمعلا كلت ءاضق مهيلع بجو مهنأ لع ال . شيرق نيبو تر ی

 لتق نم الإ مهنم فلختي ملف اورمتعي نأ هباععآ عقلي هللا لور مآ د اولاق اههريغو رشعم ىنأ قيرط نمد ىرهزلا

 حص نإ اذه نيب عملا نكميو « نيفلا مهتدع تناكو ةيبيدحلا دهشي مل نم نيرمتعم ةعامج هعم جرخو تاما رسد

 نولسلارمتعی نأ شيرق ىلع اطرش ناک نکلو « ءاضق ةرمعلا هذه نكن مل , لاق رمع نبأ ثددح نم اض أ ىدقاولا

 نييفوكلا لوق فااخي اذهو « ةرمعلاو جحلل ىأ ( امل فاط مث هلوق . « هيف نوكرشملا مدص ىنلا رهشلا ىف لباق نم
 ىف عقوو < نأ رخ هنأ ىلع عفرلاب هريغو رذ یال اذک ( هنع ”ىرجت كلذ نأ ىأدو ) هلوق . نافاوط اش بحب هنإ

 یم ىذلاو . ةفوذحما ناك ريخ ىه وأ , ربخلاو أدتبملا نأب بصنإ نم ةغل ىلع وه ليقف « ایزجم ه ةع رك باور
 باوصلا ىلع عفرلاب هتياور ىلع اوقفتا أطوملا باحسأ ناف ؛ بناکلا أطخ نم هنأ

 نم ةيدفف هسأر نم ىدأ هب وأ اضيرم کنم ناک ن مف () : | ةرقبلا ۱۹۹ ] ىلاعت ثا لوق سا - م

 ىبأ نب نجلا دبع نع دهاج نع سيق ن دی نع كلام ان ربخآ "فسوب نب هللا دبع اش = ۵:

TEهللا لوسراب من لاق ؟ كماوه كلاذآ كلمل » لاق هنأ هلي ا لوسر نع هلع لا  . 

 ١ « ةاشب 'كسنا وأ نيك اسم ةتس عطا وأ مایا ال
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 < كىن وأ ةقدص وأ مايص نم ةيدفف هسأر نم ىذأ هب وأ اضيرم کنم ناك نف ) ىلاعت هللا لوق باب) هل

 نم هدافتسا فنصملا مالک نم « ريخ » هلوقو . اذک ىلاعت هلوق ريسفت باب ىأ ( مايأ ةئالثف موصلا امأف « ری وهو

 « ةيدفلا ىف ابعك ياك ىنلا ريخ دقو : لاقف « نام الا تارافك باب » لر ىف كلذ ىلإ راشأ دقو . ةرركملا وآ ه
 راثالا هذه لصو نم رکذ ىنأيسو . رايخلاب هبحاصف « وأ » نآرقلا ف ناکام : ةمركعو ءاطعو سابع نبا نع ركذيو

 يأ نبا نع ىعشلا قيرط نم دواد وبأ هجرخأ ام حيرصتلا ىلإ بابلا ثددح قرط نم هيلع تفقوام برقأو ؛ كانه
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 ۱۳ ۱۸۱ ثيدحلا
 « عطف تش نإو « مايأ ةثالث مصف تنش نإو «هکیسف كسناف تنش نإ ه هل لاق إب ىنلا نأ ةر نإ بمک نع ليل
 قایسو « أزجأ تلعف كلذ ىأ » ثيدحلا رخآ ىف هدانساب عرکلا دبع نع « أطوملا ىف كلام ةياور نو . ثيدحلا
 بالا ىف ینطلا مايصلاو « « مايصلا » ىنيمشكلا ةباءر ىف « موصلا امأف » هلوقو . ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ ىف حبلا
 رطفلا فو « عاصب الداعم موي موص انه عراشلا لمج : هريغو نيتلا نبا لاق ۰ ثالثلاب ثيدحلا ىف تبث امب ديقم
 ىوقأ كلذ قو « تلئو دادمآ ةثالثب نيملا ۰ ةرافك ىفو « ناضمر ىف عامجاو راهظلا ىف اذكو « دم لدع ناضمد نم
 ىهف ةقدصلا امأو : هریدقت فوذ# « موصل امأف » هلوق مسقو . تاريدقتلاو دودحلا ىف لخدي ال سايقلا نأ لع لیلد
 سيق نب دم نا » كلام نع بهشآ ةياور ىف ( سيق نب ديمح نع ) هل . ةمجرتب كلذ درفأ دقو « نيك اسم ةتس ماعط]
 نم هعامسب دهاجب نع فيس حرص ( نمرلا دبع نع دهاجم ) هلق ۰ « تآطوملا » ىف ینطقرادلا اهجرخأ « هئدح
 اذک : هذه سبق نب ديمح ةياور ىف رلا دبع نبا لاق « هيلي ىذلا بابلا ىف اک نجرلا دبع ثدح اسک ناب و نمحرلا دبع
 بعكو دهاج نيب نحرلا دبع طاقماب كلام نع ريفع ناو مساقلا نباو بهو نا هاورو ؛ كلام نع رثک الا ءاور

 هقايس فو دهاجم نع ىرزجلا ميركلا دبع نع اههدحأ « أطوملا »ىف نارخآ نادانسإ هيف كلالو : تلق . ةرجع نبا
 « سيق نب ديمح قي رط ىلع هيف فلتخا ام سكعلا ىلع اضيأ كلام ىلع هيف فلتخا دقو « سيق نب ديمح قايس ىف سيل ام
 لاق ینح « ادهاجم اررکذب مل نمحرلا دبع نع ميركلا دبع نع كلام نع « أطوملا » باحصأ ءاور : ىنطقرادلا لاق
 نع ةعامج امهعباتو « أطوملا » ىف بهو ناو مساقلا نا نأب ربلا دبع نبا باجأو « هيف مو اكلام نإ : یعفاشلا
 ادهاجم اوین لسم نب دیلولاو نامہط نب مهار و یدهمن نمحرلا دبعو یارهزلاریع نب رشب مهنم أطوملا جراخ كلام

 یربطلا دنع بهو نبا قيرطو فاسنلا دنع اهلا راشملا ساقلا نبا قيرطو . یعفاشلا ىلع دربال باوجلا اذهو , امهنب
 ءاطع نع هيف كلامل بلال دانسالا و . « بئارغلا » ىف یتطقرادلا دنع اهرئاسو دحأ دنع ىدهم نب نمحرلا دبع قيرطو
 ىبأ نب نمحرلا دبع نوكي نأ لمتحي :ربلا دبع نبا لاق ۰ ةرجع نب بعك نع ةفوكلا لهأ نرم لجر نع فاسارخلا
 ةنس ةيدفلا ىف ةرجع نب بعك ثيدح : لاق ىرمدملا اص نب دحأ نع ربلا دبع نبا لقت و « لقعم نب هللا دبع وأ ىل
 لهأ اهذخأ ةنس یهو : لاق ؛ لقعم ناو ىليل ىبأ نبا الإ هنع اهاور الو « هريغ ةباحصلا نم اهورپ مل اهب لومعم
 : تلق . نيك اسلا ددع ؟اونيبي ملف بيسملا نب ديعس ىتح مهلكانءاملعابنع تل أس : ىرهزلا لاق . ةفوكلا لهأ نع ةنيدملا
 نب وربع نب هللا دبع مهنم « بعك ريغ ةباحصاا نم ةعامج ةياور نم ةئسلا هذه تءاج دقف ۰ رظن خاص نبا هقلطأ اف
 یرامنالا ةلاضفو ۰ ىربطلا دنع ريع ناو ۰ روصنم نب دیعس دنع ةريره وأو ۰ یارطلا و یرطلا دنع صاعلا

 ۰ ىاسنلا دنع لئاو وأ نيروكذملا ريغ ةرجع ن بيڪ نع هاورو ٠ اضيأ ىربطلا دنع هموق نم مهتي ال نع
 ىعشلاو ةبالق نأ نع ءاجو . ىربطلا دنع ءاطعو « دمحأ دنع ةدمج نب ىحيو , هجام نبا دنع ىظرفلا بعك نب دمو
 دروأ دقو . حيحصلا ىلع ليل بأ نبا وهو ةطساو امن نأ باوصلا نكل « دحأ دنع امهتياودو بمك نع اضيأ
 قرط نم نام ألا تارافكو بطااو یزاغلا ف اضيأ هدروأو « ةيلاوتم باوبأ ةعبرأ ىف اذه بمک ثيدح ىراخبلا
 امتركذ ىلا قرطلا ةقب ناف ةحصلاب اص نب دحأ قالطا ديقيف « لقعم نباو ىليل ىبأ نبا ىلع عيمجلا دادم ىرخأ
 لوسر نع ) هلو . ىلاعت هللا ءاش نإ ةدئاز ةدئاف نم قرطلا هذه فامركذأسو « لثاو يآ ىتورطالإ لاقم نعولخت ال
 ميركلا دبع ةياود قو « هل لاق لس هللا لوسر نأ , اهركذ مدقملا بهشأ ةياور ىف ) كامل : لاق هنأ يلي هلل



 ١
 رصحا باتك - ٢پ

 هللا لوسر ىلع فقو » هيلي ىذلا بالا ىف فيس ةياود فو « لمقلا هاذآف مرح وهو مس هللا لوسر عم ناک هنأ »

 ف لاق  هيفو ثيدحلا - كسأر قلحاف : لاق . معن : تلق . كماوه كيذؤيأ : لاقف الق تفابتي ىسأرو ةيبيدملاب لَ

ین ةياور ىف داز « هسأر نم ىذأ هب وأ اب رم کنم ناكنف : ةبالا هذه تلزت
 لهأ هنأ قارطلا دنع دهاجم نع ری زلا 

 بوبأ ةباود قو , مر وهو ةرجشلا دنع وهو هيقل هنأ (۱)یربطلا دنع دهاجم نع ةريغم ةءاور ىفو « ةدعقلا ىذ ىف

 نوع نبا ةياور ىف داز « ىسأر ىلع رئانتي لمقلاو ةم تحت دقوأ انأو بم ىللا ىلع أ » ىزاغملا ىف دهاجم نع

 عم انك ه لاق هيف دهاجم نع رشب نبا ةياور ىفو « كيذؤيأ : لاقف « توند « ندا لاقف , تارافكلا ىف دهاجب نع

 « ىبجو ىلع طقاسنت ماوملا تام ةرفو ىل تناكو « نوكرشملا انرصح دقو نومرحم نحنو ةيبيدحلاب لم هللا لوسر

 لق کف تمرحأ » بمک نع لئاو أ ةياور ىفو « « آلا هذه تلزئاف . من : تلق ؟ كسأر ماوه كيذؤيأ : لاقف

 هآر » نيباب دعب دهاجم نع ميجن ىلأ نا ةياور ىفو « « ىنامصال ادق خبطأ انأو ىنامأف مس ىنلا كلذ غلبف یمآر

 مآ مهل نيبي مو ةيبيدحلاب مهو « قلحي نأ هرماف « من : لاق ؟ كماوه كيذؤ,أ : لاقف ؛ هجو ىلع لمملا طقسيل هناو
 نيثكنب هللا دبع قيرط نم قااربطلا هجرخأو . ةيدفلا هللا لزناف « هكم اولخدب نأ عمط ىلع مهو « نولم

 دها# نع

 نم لمقلا انف ار قم ةرعع لك نأ تلنظ ىح تلق م ةبالق ی ةياور ىف روصنم نب ديعسو دمحألو « ةدايزلا هذ

 بک ل جو كان هرز نأ را  رمشلا نسح تنکو » دیعس داز « ابعرف لإ أ

 ىلع رئانتي لمقلاو مس هللا لوسر ىلا تلمح , ةماع كل یهو ةصاخ ىف تلزت : لاقف ةيدفاا نع هتلأسف ةرجع نا

 نم ةيدففإ) ةبآلا هذه نع هتلأسف ه هجولا اذه نه لسع داز « « ىرأ ام كب غلب عجولا ىرأ تنكام : لاقف ىبجو

 ىف لمقلا عقو » قيرطلا هذه ىف رخآ هجو نم دمحألو « الا ( مايص
 كلذ غلبف « راشو ىجاح ىتح ییل و ىمأ

 فالو « ىقلخ « ماجحلا ىلا عدا « رعشنال نو ءالب كياصأ دقل : لاق ی آر ايلف , ىناعدف لا لسرأف « كلم ىنلا

 ىرصب ىلع تفوخت ىتح ماوه تب اصأ د بمك نع لیلی نبا نع ةييتع نب کما قيرط نم دواد
 ىبأ ةباود فو ««

 « ىذآل اذه نإ » کلا قيرط نم یربطلا داز « لمقلا هنم رثتناف هعبصأب ىمأر كخ د ىربطلا دنع بعك نع لئاو

 هآرف هب سم رم ىلا نأ بمک نع لل دآ نا لوق ىف فالتخالا اذه نيب عمجاو « هللا لوسراپ ديدش تلق
 قو 

رم : لاقي نأ « هآرف هيلا لسرآ هلي ىنلا نا » لقعم نب هقلا دبع لوق
 هيلا هب یعدنساف ةروصلا كلن ىلع هآرف الوأ هب 

 ةياور ىف هلوق هضوب و . رخآلا هلقني مل ام امبنم دحاو لك لقنف « هترضح هسأر قلحو هبطاخن
 ثیح ةقباسلا نوع نبا

 هلق ۰ ردقاا تحن دقوي وهو هب سم ذإ های هتيؤر بقع ناك ءاندتسالا اذه نأ رهاظلاف « توندف ندا لاقف , ابف لاق

 هتلان ىلا ةقشلاب هرخآ الف ٠ محلا اهلع بترتي ىا ةلعلا قيقحت نع لاس اذه یطرقلا لاق ( كماوه كاذآ كامل )

 ابلاغ ناسنإلا دسج مالي أم ام دارااو « شاشخألا نم بدیام یهو ةماه عمج ملا ديدشتب « ماوحلا هو . هلع ففخ

 لتق ىلع ةبترم ةيدفلا نأ ىلع هب لدتساو « لمقا ان تاب ادر نم رقك ق نفسو فيظنتلاب هدبع لاط اذإ

 اعف فالخلا رثأ ربظب « ةيعفاشلا دنع نامجو امهو , هيلغ ةبت رم ةيدفلا نأ رهاظلاف « قاحلا ركذب بقعتو « لمقلا

 ناک ا وس قلحلاب ةلازإلا قام ل ىف انالخ من ال : ةمادق نبا لاق ( مصو كسأر قاحا ) لوق . الق لتقي لو قلح ول

 خسنلا شعب ىف : قالوب ةمبط شماه ىف ( ) ١
 «یناربطلا دنع»
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 قلحلاب تالازالا عيمج قحلي : لاقف كلذ نع فتتلا جرخأف مزح نبا برغأو : كلذ ريغ وأ ةوون وأ صقم وأ سوح
 ىف رهاظ وهو « باب دعب هيف ثحبلا ىتًايسو « ماعطإلا ردق نايب ةياورلا هذه ىف سبا ( مطأ وأ ر هلوق . فتنا الإ
 « ةدحوم ريغب «ةاش » ىنيمشكلا ةياور ىف عقوو « ةاشب كسنا وأ ,هلوف اذكو . ماعطإلاو موصلا نيب رييختلا
 حيذلا نعد ةدابعلا ىلع قلطي كسنلاو . ةاش حبذا هريدقت یاثلاو . .لاب هادع كلذلو ةاشب برقت هريدقت لوالاو
 لوا تمدق دقو ‹ ببسلا ادم تل اإ لاق ايك نأ مدقن دقو ؛ ةيآلل قفاوم بايلا ةباور قايسو 2 صوصخا

 امف ىلا دواد ىبأ ةياور اذکو « أزجأ تلعف كلذ ىأ » لات ثيح ربیختا ىف یرص ميركلا دبع ةياور نأ بابل
 , ىقاربطلا هقيرط نمو هدنس ىف ددسم اهجرخأ حج ىبأ نبا نع ثداوا دبع ةياور اهتقفاوو « تش ناو تش نأ »
 كسنلا دحي نل مايصلاو ماعطإلا نيب وه ام رييختلا نأ ىضتقت باب دعب ةينآلا  لقعم نب هللا دبع ةياور نكل
 ناف: لاق . ال : لاق ؟ مد كعمأ , ىرخأ ةياور ىف دراد یالو « مطآ وأ صف : لاق .ال لاق ؟ اش دی لاق » هظفلو
 ام هلوق دعب دازو ىلاربطلا دنع دهاجم نع ريبزلا وب أ مهقفاوو : بعكن ع ءاطع قيرط نم ىناربطلل هوحنو « مصف تنش
 اکسف دجو نم نأ ىلع ليلد هيف : هحيمص ىف ةناوعوبأ لاق اذطو « مص : لاق . دج ام : لاق . معطأف : لاق » ايده دجأ
 : لاق ريبج نب ديعس نع هريغو ىرإطلا ها ورامالإ ءاملعلا نم كلذب لات نم فرعأ ال نكل ٠ معطي الو ىنعي « موصیال
 نم هجرخأ ۰ اموي عاص فصن لكل ماص وأ هب قدصتف اماعط مهاردلاو مارد ةاشل' تموف دحي مل ناف « ةاش كسنلا
 عج دقو « نيتباورلا نيب عملا ىلإ جاتحي ذئنيخ . هلثمةمقلع تعمس : لاقف مهاربال هتركذف : لاق هنع شعآلا قيرط
 سيل : ىوونلا لاق ام اهنمو . هباحيإل ال بيترتلا حمجرت ىلا ةراشالا هيف نإ ربا دبع نبا لاق ام اهئم : هجوأب امہنیب
 ناك ناف ؟ ال وأ ىده هعم له : هرختسا هنأ دارملا لب ٠ ىدملا دقافل الإ 'ىرحبال ماعطالا وأ مايصلا نأ دارملا
 هلاژس نم مزلبال هنأ هلص و . امهنيب خم هنأ هلعآ هدحي مل ناو « ماعطإلاو مايصلا نيب و هنيي ںیخ هنأ هلآ هدجاو
 لاق ام ابنمو . موصلاو ماعطإلا نيبو هنيب رييختلاب هربخأل هد هنأ هلعآ ول هنأ لاتحال هنیرعت خذلا نادجو نع
 دابتجالا ليبس ىلع حلب رفكي ناب هاتفأ ىذألا ببسب هسأر قلح ىف هل نذأ امل كي ىنلا نوكي نأ لمتحي : امهریغ
 نيب ذئنيح هری مايصلاو ماعطإلاو لا نيب رييختلاب ةيآلا تلزن دجال هنآهلعآ الف  ولتم ريغ ىحوب وأ هي هنم
 كثيدح ىف لس ةياور كلذ حضويو 5 همعطب ام هعم نكي مل هنوکل ماصف ‹ هعم عذال هنأ هملعل ماعطإلا و مايصلا
 ( كسن وأ ةقدص وأ مايص نم ةيدففإ) ةبآلا هذه تلزنف .ال : تلق ؟ ةاش دجتأ , لاق ثيح روكذملا لقعم نإ قاد
 ناكو » لاق « نيك اسم ةتس مطا وأ مايأ هثالث مص , لاق زاسارخلا ءاطع ةياود فو ملا وأ مايأ ةثالث مص : لاقف
 ميدقتب رعدي ةيآلا قايسو « بمك نع ىظرقلا بلک نب دمع ةياور ىف هوحنو . هب كسفأ ام ىدنع سيل هنأ لع دق
 اهافش اوبطوخ نيذلا ةباحصاا نأ هيف رسلا لب . هريغ نم ماقلا اذه ىف لضفأ هنوکل كلذ سيلو « هريغ ىلع مايصلا
 ىدتفا امك نآريبزلا بأ ةياور نم فرعو . ماعطإلاو يذلا ىلع ردقي ام رثك أ مايصلا ىلع ردقي مهرثك ناک كاذب
 تقلخل : لاق . ةاش كسنا وأ مطأوآ مص » هظفل نآل جلاب ىدتقا هناب رعشي ام ی نبا ةياور ىف عقوو . مايصلاب
 هللا لوسراب تلقف ١ ثيدحلا اذه رخآ ىف بمک نع ءاطع نع ةفمعض قیرط نم فارطلا یورو < تكنو یمأر
 نإ ثيدحلا اذ مه كحابم ةيقب هيفو ريخآلا بابلا ىف هيف ثحبلا ىف أ يسو « نيكاسم ةتس مطأ :لاق « ىل رخ
 ىلاعت هللا ءاش
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 صحا باتك- ۷

 نيك اسم ةتس مامطإ یهو ( ةف دص وأ : [ ةرقبلا 165 ] ىلاعت ا لوق اپ - 5

 نأ ليل ىلأ نب نم راا دبع تعم لاق هاجم ىنثدح لاق نیس اننادح مش وبا اشو - ۵۰

 كِيِذَوُي : لاقف < ًالمق تقاهتب ىمأرو ةيبيدحلاب افي لا ”لوسو لع قو لاف: بد هم نك

 ناك نی ) ةيآلا هذه تل ف : لاق - قلحا : لاق وأ - ةئلَسأر للحاق : لاق . من : تلق ؟ كوه

رخآ ىلإ ( هسأر نم ىذأ هب وأ اضيرم کنم
 نيب قرب 'قكصت ۲ «مايأ 9 "رم : زال ئنلا لاق اه

 « ريت اب كناوأ « ةتم
لا اذه ريشي ( نيك اسم ةتس ماعطإ یهو (ةندمدأ١ لجو زع هللا لوق باب ) هلوق

 ةبالا ىف ةقدصلا نأ ى

 ةرشع موصلا : لاق نسم لا نع حيح دانساب روصنم نب ديعس ىودو . ءالعاا روهمج لاق اذجو « ةنسلا اهترسف ةمهم

نم دحأ كلذب لقي مل: ربا دبع نبا لاق « هوحن عفانو ةمركع نع ىربطلا یورو . نيكاسم ةرشع ىلع ةقدصلاو مای
 

 انیس طقاستي ىأ ءافلاب ( تفاهتي ) هلوق . ناملس ىبأ نبا وأ نابلس نبا وه ( فيس انئدح ) هلوق . راصمألا ءابقف

 ءافلا حتفب ( قرفب ) هلوق ٠ ىدارلا رم كش وهو « لوعفلا فذحي ( قلحا وأ كسأر قلحاف ) هلو . ائيشف

 : فاق هرخآو ؛ هنونكسي دق نوثدحلاو « حتفلاب برملا مالک : ىرهزألا لاتو ‹ سراف نا هلاق نكست دقو ءارلاو

 قرفلاو د هريغو دحآ دنع حيجن ىبأ نبا نع ةئييع نبا ةياور ىف عقوو . الطر رشع ةتس وهو ةنيدلاب فورعم لابكم

 تبث اذاو « نيك اسم ةتس ىلع رم نم عصآ ةئالث ممطآ وأ د ليل ىبأ نبا نع ةبالق ىبأ قيرط نم مسلو « « عصآ ةثالث

 كسن وأ ) هلوق ۰ لاطرآ ةينامأ حاصلا نإ لاق نم افالخ هلن و لاطرأ ةسخ عاصلا نأ یضتقا عصآ ةثالث قرفلا نأ

یت امي كسفاوأ » ةميرك ةياور فو « رثک لاو رذ ال اذك( ريت ام
 ام ةبسانملا یهو ةدحوملابو مالا ةغيصب «س

 جمذلا هب دارلاو « كسنب كنا وأ لرالا ريدقتو « ابلبق

 عاص "فصن ةندفلا ىف مامطالا ساپ - ۷

 لاق « لق نب لل دبع نع ینامبألا نب نحرا دبع نع بش انشد ريلولا وبأ شم - ۸۱٩

 . ةماع کل یهو ةصاخ "ىف تكن : لاق « ةيدنلا نع تأسف هع ما ضر ةرجع نب بك ىلإ “تلج »
 هس ےس ےس ص ےس

 وأ ٠ ىرأ ام كب ماب مج ولا ىَرأ تنك ام : لاقف ‹ ىعْجَو ىلع هانت لمقلاو اک ها لوسر ىلإ ؛تلیخ

 « _عاص فصن نيكسم لكل

 قرف نم ىلع درلا ىلإ كلذب ريشي « ءىش لك نم نيكسم لكل ىأ ( عاص فصن ةيدفلا ىف مامطإلا با ) هلوق

 . هريغو رم نم عاصو حق نم عاص فصن : نويفوكلاو ةفينحوبأ لات بلا دبع نبا لاق  هريغو حمقلا نيب كلذ ىف

 ( فابصالا نب نمحرلا دبع نع ) هلوق ٠ مهلع دري ثيدحلا اذهو : ضايع لاق . موق ىهاضت ةياور دحأ نمو

 قيرط نم ىتاربطلا هجزخآ رخآ دانسا ثيدحلا اذه ىف ةبععلو . ةقث قوك هنأو دنانما ف س « هللا دبع نبا وه



 ۱۸۱۹ ثيدحلا
 ۱ سس ¥

 دم ةیاور د ىف ( لقعم نب هلأ دبع نما هل ليل دآ نبأ نع دهاجم نع رشب ىبأ نع هنع رع نإ صفح
 م حساب وهو ۽ نجوا مت ۸ نوت امیقرف نهب نضر ۰ نافع نع ھا < لقعم نب هللا دبع تم »
 ۱ ۱ کل دم نزو فاقلا نرم مم نیا وه فاقلا رسكو ةلمهملا نوکسد
 1 a ىراخبلا ىف هل سيلو « ةفوكلاب
 1 : هدر ةيجسملا نيغلاب لفغم نب هللا دعب سيتلي
 ؛ بك نع ىرارلا مم ینا نم نيعبأل | ىفو . یاحص رخآلاو یعبات بعك

۴ 
۹۹ 

 هند و ةماعلا لع سا ق سلا نع یوم نو ‹ رام وهو ةشلأع

 جاز 1 و تین 7 ت لإ تسلچ ) هلوق : هيجام نا هل

 ىعل و قابصالا نإأ نع مر ر ناملس ةنا ور هن ۳1 ۴ e 3 ةرجع , زا تک ىلإ تدعق » زہ ن .ع دحالو
 محلا ةف رس نم هلع لرد ان لی زا ب یاس مایا ۳1 معلا 3 5 ام ۴ 00 ا هشو ۹۹ ۳ ی 1

 زا 8 لب لب م ی ر اے سا باور ق 1 یرا أ ا هچ ف مخلب عبس رو 1 ی î ا 3 ۰ را رقلا ريسفتو

 | نم ةرمحلا مهب دارو « أ« ۳ أ ةزمملا ضب ىلدآلا
 e اذكو اصب | ةقشملا ق ةغل مضلاد ی نا نت هناا قلق ی و عج لاق له ىوارلا نم كش وهو

 مس 1 7
 « كم غلب مرأ تيك اموأد ٩ یافت وي هو 7 ی 1

 رس هل و أ 0 8

 أ لقفل فال أنه فلا ن منم 6 ةتسلا متفلابو ةقاطلا ملا أا 00 0 .ع ضايع هاكح
 د ی : ۱ ال ص ام

 8 لسم دأ ۳ ا 0 ل تله ۰ نجس ا لمس ها دا ۳و عش وس 2 لاق ثيحب حولا هدب تو دح ف یضالا
 ( نيكس لكل ) هلق . ثيدخأ مایا كالا موم ل ¢ كا اس وا ةقدص وأ مايص نم ةيدفف ) ةيالا هذه تل د 1 ۳ ۷

 نکنم لکل » هيف ىراخملا م 2 دملولا نأ نع یا دن ني ده روا نع ىاريطللو (۱) نيب م اهررك ( عاص فصل
 « ةطلح خاص فصل ه تیس نع یھ كب ردنل و < ماعس ر غش یی ساق ةيعش نع زه نع دمحالو « رك عاص فصن
 <« نيك اس ةلمس نيب بيب ز نم كرف مطب د لو ه اف بيب ز نم خاص اس نت یتش تانا نع كلا ةياددو
 : تلق . دحاو جر ي اا و ماقم 3 هرجا و ةصق 8 4 تاناررأأ ونھ قدح ج نم ديال : مزح نا لا

TT 5 
 نم لمل هلو أ ار هن وک يق هلع تفالتخ زا و 1 اصل نه خاص ا 8 شب ها ىف 52 لاق هنأ ة ةمحش نع ظوفحما 100000 هر اه با رپ 5 5

 1 fe f د 0 1 و > تا هر هو 1
 وهد < قا نبأ اهدانس لو دواد وبا ايجرخا دقر ؛ معلا هناور ىف الإ ءرأ | زف بییزلا امأو « ةاورلا فرضت

 5 ةا یآ لب رط نم اسم دلع ام مزجلا عقو دقفرع أ ل ل
 مرق نب ناملس قیام نم ده و « بسلا :< ىعشلا نو رط نم ی او کو. ةبالق ف أ ىلع هيف فلتخم لو مدقت
 |رطلا دلع ورم ن دما ديف فتح یک ف حما ها نع دوادو تعشآ قيرط نمو « ىناهصالا نبا نع
 06 ۳ عصآ ةلالن بجاولا نأو ةطنحلا 2 ۱ نيب كلذ ىف قرف ال لات نم لوق ةوق كلذب فرعو
 نيب اف مطأو ٠ كيدحلا | دن داع عرعر نا نع ةثييع نبأ نایفس نع رع ىلأ نبا نع لسملو

 ئاب نالطتقلا قو  رارکست اهيلع اتو ىلا ىراخبلا جست ىف سیاو . انیدباب تلا حرسلا خدن ىف اذك : قالوب ةعبط ىف( 1)
 « نیئرم اهررك ماص فصن ملسم داز ۶

 یرالا مخه 6 ج ۴ -م
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 رصخلا باتك ۔ مپ

با نع مدآ نب يحي نیرط نم ىربطلا هجرخأو . عمآ ة ثالث قرفلاو « نیک اس ےس
 * نايفس لات ه هيف لاقف ةنييغ ن

هنکل « جردم قرفلا ريسفت نأب رعشأف « عصآ ةثالث قرفلاو
 مرق نب ناماس ةياور قف « رخآلا تاءاورلا یضتقم 

ةياور فو , عام فمن نيكس لكل ه دحأ دنع ىئابسالا نبا نم
س مطأ وأ , اضيأ دحأ دنع ةدعج نب يحي 

 ةت

س دنع خسنلا ضعب ىف مقوام امأو « نیدم ندم نيكاسم
 ةتس معطي دأ » قابصالا نا نع اب کز ةياور نم ل

اوصلاو « لس نود نم فيرحتو بف « عاص نکس لكل نیک اسم
 « ةينثتلاب « نینیکسم لا و ةحيحصلا خسنلا فام ب

اهصالا نبا نع ةتاوع ىبأ نع هدنسم ىف دسم هجرخآ اذكو
 باوصلا ىلع ىن

 ةاش كسنلا بسا - ۸

 ۱ ۸ 5 4 2 هلا ۾ كاي 2-0 41 ص

 نا نع لبش انا دح حور انادح قاحسإ شرم - ۷
 نهرا دبع ین دح : لاق دهاجم نع حیجم یآ

E 5 5 5 1 4 
 0

 ول 2

 : لاقف « لمقلا همجو ىلع طةسب هنأو ءآر ی ها لودر نآ » ةنع هلا یفر ةرجع نب بکن ع لل ىلأ "نبا

 د ےک ۲ 7 2 ۰. *
 0 نا به ۳ ۰ 9 ی د ۳

 مط ىلع مو « اه ول مهنأ ملل نيبني ملو « ةي لاب وهو قام نأ هرم . معن : لاق ؟ كماوَه كیزورآ

 - 0 - 6-0000 5 ۰ 57 دو ۵ و ۰

هي وأ « ةتس نيب از یی نأ قب لا لوسر رمق « ةيدفلا لا لّزنأف . ةكم اولخد نأ
 « ةاش ى

4 
.2 

۱ ۱ 

 ىلأ "نم نمحراا ثليع انريخأ هاجم نع حجيج ىلأ نبا نع هارو امدح فسوب نب رد نعو - ۸

نع فا ”ىضر رج نب بک نع اي
ع تسب هلمقو ءآر لي لا وسر نأ د 

 هلثم « هعجو ىل

 بس نم ىدبطلا یورو ( كن وأ ل لات ثيح ةيآلا ىف روكذملا كن ىأ ( ةاش كن باب هلو

 قیرط نمد. «ةأش كسنلاو كن وأ ةقدص وأ مايص نم ةيدفف ) هللا لزئاف د ثيدحلا اده رخآ ىف دداحجي نع

اشب یدتقآو قلحأ نأ ىفرمأ و بیک نع یر بمک ن دمع
 ركذ نم لک : رع ىلا ات هعبت نمو ضايع لاق « ة

 هجرخأ ام هيلع ركمي : تلق . ءاملعلا نيب هيف فالخال مآ وهو « ةاش اوركذ امان ًارسفم ثددحلا اذه ىف كسنلا

 راصن الا نم لجر نع عفان قيرط نم درادوبأ
 یدج نأ لع ىنلا ءسمأف ٠ قلخ ىذأ هباصأ هنأ ةرجع ن بمک نع

ع تخم نب باهولا دبع قي رط نم قاربطللو « ةرشب
 ن بک قلح » لاق ريع نبا نع عفان ن

 ما هسأر ةرجع

دیم نب دمو« ةرقبب ىدتفاف « ىدتفي نأ لي تا لوس
 يل ٠ لع ی نبأ نع عفان نع رشعم ىبأ قيرط نم 

هل ةرقيب هل هارب نکی ذأ نم یکم
رط نم روصنم نب ديمسلو « اهرعشأو ا

 نايس نم عفان نع ىليل ىبأ نبا قي

نيح كوبأ عن ام : ةرجع نب بمك نال ليق » راسي نبا
 قرط ءذهف «  ةرقب حيذ : لاق ؟ هسأر ىف ىذالا هباصأ 

و بک نيبو هی نا سارا ىف يلع فلتخا دقو « مان لم رد اک
 يذلا نأ نم ام حمآ وهام ارام دق

 ةريره ىلأ نع ىربقملا قيرط نم دی نب ديعو روصنم ن ديعس یورو . ةاش رهام ] كسنلا ىف هلعفو بمكه ب ىمأ

ىلع لاطب نبا داد: هلق ىذلا نم بوصأ اذهو « هباصأ ناکی ذال ةاش حبذ ةرجع نب بیک نا ,
 نع عفان ةياور 

 قفاو لب , ةاشا حبذ نم هب ءسمأ ایف إب ىنلا فلاخم مو ۰ تارافکلا عفرأب بمك ذخأ لاقف راسي نب ناملس



 ۱۹ ۱۸۱۷-۱۸۱۸ ثيدحلا

 لو « ثيدحلا تويث عرف وه : كلق . بمك لمف اک اپمفراب ذخأي نأ هلف .ايشآلا رسيأب ىتفأ نم نأ هيفف . دازو
 « مسن وبأ ةب مزج اک هيوهار نباب فورعملا يهاربإ نبا وه ( قح] انئدح ) هلوق ۰ لعأ هللاو. هتمدق امل تبني
 رذ ىبأو نكسلا نالو کال اذک ( طقسي هنأو هآر) هلوق . کلا دابع نبا وه لبشو ؛ ةدابع نبا وه حودو
 رمعم ن دم نع هم رخ نبأ هاورو . تاءاورلا ضعب ىف كلذك بئو لمقلا دارلا و فوذح لعافلاو مال ةدايزب طقسيل

 نابل ىوارلا اهركذ ةدايزلا هذه ( حلا نولحي مبنآ مهل نيبقي لو « ةيبيدحلاب وهو قلحي نأ هرمأف ) هلوق ۰ « ههجو لع طقاستي هلق ىأر » لبش نع ةفيذح ىبأ قيرط نم ليعامسالل و «« ههجو ىلع طقسی هلقو هآر » ظفلب حور نع
 نم نأ هلم ذخؤي : رذنملا نا لاق حضاو وهو رصحلاب للحتلا دصقل ال ىذالا ببسب روم ةحابتسا ناك قلحلا نأ

 نم سی نم نأ ىلع اوقفتاو . لحيف لوصولا نم سأيب ىح قب نأ هيلع نأ تيبلا ىلا لوصولا نم ءاجر ىلع ناك
 بلهملا لاتو . كن ميل تيبلا ىلا یضع_ نأ هيلع نأ لصي نأ هنكمأ مث همارحإ ىلع یداتف لحي نأ هل ذاجو لوصوا
 ىذلا ضيرملاو امضيح ناوأ فرعت یا ةأرملا نأ « نولحي مبنآ مهل نيبقي لو » هلوق نم دافتسي : هانعم ام هریغد
 كلذ ىف ىحلاو ضيحلاب مالا فشکشپ مث راهلا لوأ ىف الثم ناضمر ىف ارطفأ اذإ امف ةداملاب هاح ناوأ فرعي
 تبجر ىلا ةرافكلا بمک نع طقسي | ةيبيدحلاب نواح مهنأ هللا لع ىف ناك ىذلا نال موی كلذ ءاضق امهلع نأ رابلا
 . كل امهلع ءاضقلا بجيف ةداعلاب ءافرع ام فاختي نأ زوجي هنال كلذو « مل مالا فشكني نأ لبق قلب هيلع
 لبق لوزنلا نأ لقعم نب هللا دبع ةياور ىفو . کلا دعب لوزنلا نأ هرهاظ : ضايع لاق ( ةيدفلا هللا لذنأف ) هلوق
 ديؤي وهو : تلق ٠ كلذ نایب نآرقلا لزن مث لتیال ىحوب ةرافكلاب هيلع كح نوكي نأ لمتحیف : لاق ؛ کما
 حور نع هاور دق قمس] نوكيف « حور انثدح » ىلع فطع هنأ رهاظلا ( فسوي نب دمت نعد ) هلو ۰ مدقتملا عملا

 ىراخبلل ةنمنملا نوکن نأ لمتحيو « قحإ ريسفت ىف وه اذکو « هدانساب باب رفلا وهو فسوب نب دمع نعو ؛ هدانسأب
 .. اهبش نوكيف اذه ىلعو , كلذ ريغو لاق ظفلب و ثيدحتلاب ةرات ىودي ا ةتعنعلاب باب رفلا هخيش نع هدروأ نوکیف
 قايس لثم هظفل و ىنايرفلا فسوب نب دمع نع ديعس نب مشاه قيرط نم ممن وبأو ليعامسالا هدروأ دقو . قيلعتلاب
 مدقتام ريغ دئاوفلا نم ةرجع نب بمک ثيدح ىفو . دانسالا اذهب ییابرفلا ريسفت ىف وه اذكو , هرثكأ ىف حمد
 ةصخرلاو « مرحلا ىلع سأرلا قلح میرحتو « ةئسلاب اهدييقت و نآرقلا ىف ةيدفلا قالطال باتکلاا لمحل ةنيبم ةنسلا نأ
 اذإو « مل هدقفتو ملاوحاب هتيانعو هباعصأب ريبكلا فطلت هيفو . عاجوالا نم هريغ وأ لمقلا هاذآ اذا اهقلح ىف هل

 دمعت نم ىلع ةيدفلا باج ةيكلاملا ضعي هنم طبنتساو . هنم جرغلا ىلا هدشرأو هنع لأس ادرض هعابتأ ضعي ىأد
 نيب ةيوسنلا كلذ نم مزلي ال نكل « ىلعالا ىلع فدالاب هيبنتلا نم روذعملا ىلع اماجما ناف ؛ رذع ريغب هسأر قلح
 « ةيكلاملا رثكأ كلذ ق فلاخو « مدلا همزلپ لب دماعلا ريختي ال : روهجلاو ىعفاشلا لاق * نمو « هريغو روذعلا
 زوحي اذه لمف : لاق . یدهب سيل هنأ ىلع لدي اذهف : لاق ءاكسن حبذا وأ » بمک ثيدح ىف هلوقب ىطرقلا مل جتحا د
 كح ىطعت ال وأ ايده ىمستال نأ يسن وأ اکسف اهتيمست نم مزليال ذا هيف ةلالدال : تلق . ءاش ثيح اهحبذي نأ
 فو « ايده دهأو » لسم ةياور قو « ةاش ىدهت وأ » لاق تسح ريخآلا بابلا ىف ايده اهتيمست عقو دقو ‹ ىدهلا
 لم ةباور ىف هلوق هديؤيو 3 ةاورلا فرصت نم كلذ نأ رهظف ءدجأ ال : تلق ؟ ىده كل له » ىرطلل ةياور

 کم نيمتت : نسحلا لاقو : نيمباتلا رثكأ لاق هيو « ناكم امل نيمتي ال ةيدفلا نأ لع هب لدتساو « ةاش خذا وأ »



 ۳ ٠
 رصحا باتک- ۳۷

 عج حس وج +

 : ماعطالاو « ىنمر كم كننلا : دهاج لاقو

 ركب دی ةفينح ىبأ بامصأ شیپ قحلأو . مرحلا لمل هيف ةعفنم ال ذإ ءاش ثيح مايصلاو « مرحلا لهل مامطإلاو

 لوزت نأ ىلع لد بمک ثيدح نال ىخارتلا ىلع جحلا نأ ىلع هب لدتساو < مايصلاب ماعطإلا ةيكلاملا نم ما نبا

 عآ هللا . تحب هيفو تس فن ىف ىهو ةيبيدحلاب ناك < هل ةرمعلاو جملا اور ) لات هلو

6eو ىعفاشلا لوق هنم بيرقو . ءاش ثدح مايصلاو « 
 مدلا : ةفينح أ

 ( تفر الف ) : [ ةرقبلا ۱۹۷ ] ىلاعت نا لوق ےس - ۵

 ةبعش ان لح برخ نب ناملس اشم حس 4
ًةريره ىبأ نع مزاح ىبأ نع روصنم نع

 هنع فا یضر 

 « شه راک مجد « فی لو تر ف تیا اذه جح نم » و هللا لوسر لاق : لاق

 ( جملا ىف لادج الو قو الو :[ ةرقبلا ۱۹۷ ] لجو "رع هلا لوت تصاب - ۰

 نايم انت دح فسوي ن دمع اش - ۰
ره ىلأ نع مزاح ىبأ نع روصنم نع

 هنع "لا "یضر ةر 

 « هنأ هندو عويكمِجَر قطف و كفر مف تيبلا اذه ّجَح نم » اِ ولا لاق : لاق

ا جح نم د ةريره ىبأ ثيدح هيف ركذ ( تفر الف : لجو زم هللا لوق باب ) لوق
 نم هدروأ « ثفري مف تيبل

يب سيلو « دنسلا اذهب روصنم نع ىروثلا وهو نايفس قيرط نم نکل هنیعب ثيدحلا
 هلوق ىف الإ فالتخا نيقايسلا ن

 نابلس وه نيعضوملا ىف روکذلا مزاح وبأو و « همأ هتدلو مویک  نایفس ةياور ىفو « همآ هتدلو ايد ةبمش ةءاور ىف

لءأ نم ليلعت كاذب ناف« ةبعش نم مزاح بأ ةياور ىف هل هعابسب دوصنم حرصو < ةيمجشألا ةزع لوم
 فالتخالاب ه

ع روصنم نع نامبط نب مهاربإ قيرط نم هدروأ قببلا نال : روصنم لع
 هيف داز مزاح یبا نع فاسي نب لاله ن

لا لئاوأ ىف مدت اک ةرب ره ىبأ نم هل هعامسب مزاح وبأ
لوقو . مزاح یآ نع راسي نع اضيأ ةبعش قیرط نم جم

 كد ه

م هل رفغ » دوصنم نع ةنييع نبأ قيرط نم ىذمرتلاو . بونذلا نم ایراع ىأ « همآ هتدلو
 لسلو « هبنذ نم مدقت ا

 « جح نم » تاياورلا ةيقب ىف هلوق نم معأ وهو « تیبا اذه أ نم د روصنم نع رج ةباور نم
 لج ذوو

واستق ةرمعلاو جملا نم معآ وه ام ىلع جع ظفل
 جحلل وه 3 هنايقإ نأ بلاغلا نأ ثيح نم « ی نم » ةياور ى

يقب تمدقت دقو « ةرمعلل وأ
أ ىف « روربلا جا لضف باب ىف هثحابم ة

ا مدسقو ؛ جملا باتک لئاو
 تفرلا يس

لوق باب » ىف روك ذلا سابع نبا ثيدح رخآ ىفهمم یکذ ابو
 دجسلا یرضاح هلهأ نكي مل نمل كلذ : ىلاعت هللا 

 < مارح ارخا
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 هازل ادیت کنم لق نمو مرح متأو دیس ایت ال ) : [ةدئالا ٩۵ ] ىلامت هلا لوف ساپ - ١
 باص كلذ لع وأ نیک اسم ماعط ةرافك وأ ةبمكلا لاب ايده کنم لدع | 7 کم ملا نم لتق ام لثم
 ديص كل لجأ .. ماقتنا وذ ره هاو « هنم ا متن داع نمو « فاس ات هلا افع « هرمأ لابو قودي

 1 و هيلإ ی ها اونتاو . رح ام هربلا ديص لع مرو ف کل عام همامطو رحبلا

 كلذ لبق تيئأو رذ ىبأ ةاور ىف اذك ( ديصلا اولتقت ال ىلاعت هقا لوقو هوحنو دیصلا ءازج باب ) هلوق
 حتفب - رسيلا اأ نأ ةيآلا هذه لوز' ىف ببلا ليق . هلبق ام فذحم « حلا ىلاعت هللا لوق باب » هريغلو  ةلمسبلا

 فنصلا ركذي ملو . هريسفت ىف لتاقم هاکح تلزنف ةيبيدحلا ةرحرمف مرح وهو شحو رام لنق - ةلمبلا و ةيناتحتلا
 لات . عوفرم ثيدح ديصلا ءازج ىف هطرش ىلع تبث مل هنأ ىلا راشأ هلعلو « انيدح ةمجرتلا هذه ىف رذ ىبأ ةياور ىف
 هيلعف أطخ وأ ادع ديصلا لتق اذإ مرحلا نأ ىلع مريغو قارعلاو زاجحلا لهأ نم یوتفلا ةمنأ قفتا : لاطب نبا
 ناف ( ادمعتم ) ىلاعت هلوقب اوکع و ٠ أطخلا ىف ةمفاشلا نم رذنملا نباو رو وبأو رهاظلا لهأ فلاغو ٠ ءازجلا

 هعال ظعأ ناك داع ناف . ةرم لوأ دماعلا ىلع ءازجلا بحي امهنعو ۰ دمعلاب ةمقنلاو أطخلاب ءازجلا صتخيف دمعلا
 اوفلتخاو . امهريغ دماعلا ىلع ءازجلا بوجو ىف فلاخ ادحأ لمن ال : « ىنغملا » ف قفوملا لاق . ءازجلا ال ةمقنلا هيلعو
 . ماس دحج ناف معطأ دحي مل ناق لثلا مدقي : ىروثلا لا , ةيآلا رهاظ وه اك ريخ وه : رثك آلا لاقف ةرافكلا ىف
 نسحلا لاتو . مرحلا هداصاملک أ مح رعت لع رثكاألا قفتاو ديصلا نم خلبيال اف مايصلاو ماعطلا ام ] : يج نب ديعس لاتو

 محلا نإ : اضيأ رثكألا لاتو . ةيمفاشلا هجو وهو , قراسلا ةحيبذكو هو « هلك أ زوحي : ةفئاطو روث وبأوىروشاو
 لاقو . هيف دهتحي هيف اوفلتخا امو « محلا هيف فتأتسي هيف اوكحي ملامو , كلذ زواجتي ال فلسلا هب محام كلذ ىف
 لوقي نأ هلو « هيلع موكحنا ىلإ رابخلاو « حلا فن أتسي : كلام لاقو . نمز لكى نينكحلل كلذ ىف رایتخالا : ىدوثلا

 بجاولا : ةفينح وبأ لاقو . ملا نم ديصلا ريظن .ازجلا ىف بجاولا ثك ألا لاقو . ماعطإلاب الإ ىلع اکح ال نيدكحل
 ريسكلا نر حيحص حيححصلا قو « ريغص ريغصلا ینو ريبك ريبكلا ىف : رثكآلا لاقو . لثلا ىف اهفرص زومیو ةميقلا
 ديصلاب داراا نأ ىلع اوقفتاو . حیحم بيعملاو حیحصلا نو ريبك ريغصلاو ريبكلا ىف : لاقف كلام فلاخو ۰ ریسک
 , لوك الاب ثک لا هتل اف« دلوتلا ف اوفلتخاو  هلتق زوج ابف “ىشال نأ و یشحولا ناویم نم لالحلا هلك زوج ام
 انم ردقلا اذه ىلع رصتقنلف ًادج ةريثك هعورفو بابلا اذه لئاسمو



 دیصا ءازج باتك ۔ ۲۸ ۲۳

 وو ل هو ۳

 هلك | ديملا مرحملل ىددهأف لالما اص اذإ با - ۲

 لیحاو _جاج لاو رقبلاو ماو لبالا 9 ا و ۱ 3 علا و سابع "نا رو

 الدع نولمجي : نولردمب : اماوف : امايق . كلذ ٌةنآز وهف دع تريك اذاف . لث : كلذ لادع لاف

 ما نأ قاطلا » لاق َةداتت يأ نب قا دبع نع ىح نع ماش ان لح 4 شرم - ۰۱

نأ انيبف « غم هوا اصناف « موزع اودع نأ يبو یبلا ثادحو . مرح لو هباامسأ مرحأن « ةيييدالا
 مم ا

 ۰ م 7 و ۳ 3 و و < 5 م و ۳ ۰

 مهم ٌتفغتساو « هتبئأف هتنمطف هيلع تلمح « شح راح انآ اذاق ءترظنف « ضعب ىلإ مهضمب كحضي هباصأ

ريعأو اوت ىسز مر أ تا "وبلا ةتببلاطق « عطتق نأ انیششو « جل نم انلك أذ 1 ینونیمی نأ او اف
 «اوأش ة

 : لاق ؟ قم ؟ىنلا تک نی : "تلف « لیلا فوج ىف رافع ينب نم الحر هتيقلف
 لئاق وهو « نمت هتکرت

 « كنود اومطتفب نأ اوشخ دق مهلا ا ةححرو مالسلا "كيلع نوهر قب تل َّنإ « لا لوسراي : +تلقف . اينا

 « نومرحم مو . اولک موقل لاق . ةلضاف هتم یدنعو شح را ؛تَّصأ هلا لوسراب ؛تلق مرظتناف

 CONVENE e ON ها NEN وأ نام مبا كوول رولا ار ىف هفارطأ - ۱۸۲۱ ثيدحلا ]

۲ ] 

 بابلا ةلمج نم هولعجل نيقابلل طقسو « دن ىبال تبث اذك( هلك أ ديصلا مرحلل ىدهأف لالحلا داص اذإ باب) هلو

 جاجدلاو رغبلاو ملاو لبالا وحن ديصلا ريغ ىف وهو « اسأب جدلا سفأو سابع نبا رب مو ) هلوق . هلبق ىلا

 نسحلا لاق هبو « هلك أ مرحلا ريغل زوحب ىتح ةمرحلا عم حصي ليقو « ةتيملا كح ديصلا نم مرحلا هذ ام مح نأ

 « مر وهو اروزج جذب نأ هما سابع نبا نأ ةمركع قيرط نم قازرلا دبع هلصو سابع نبا رثأو . ىرصبلا

 « من : لاف ؟ عذب مرحلا نع كلام نب سفأ تلأس » لجبلا حابصلا قيرط نم ةبيش ىنأ نبا هلصوف سنأ رثأ امأو

يبي نم, صوصخم هنأف ليخلا ادع امف هيلع یفتم وهو « ابقفت هلاق فنصملا مالكنم حلا حوبذملا ىأ « وهو » هلوقو
 حب

 وهف ةنزلاب رسكلاو لمم اب حتفلاب لدعلا ریضت امأ ( كلذ ةئذ وهف لدع ترسك اذاف « لثم لدع لاقب ) هلوق . اهلكأ

 لدعلاو « هسنج ريغ نم "یا ردق وه حتفلا, برملا مالك ىف لدعلا ىربطلا لاتو . هريغو « زاجلا » ىف ةديبع ىبأ لوق

 تلدع : لئاقلا لوق نم ردصم لدعلا نأ ىلا برعلا مالكب للملا لهأ ضعب بهذو : لاق . هسنج نم هردق رسكلاب

 . ةاكزلا ىف اذه نم"یث مدقت دقو . ىهتا لثملا رسكلاب لدعلاو « حلا ىف طسقلاوه لدعلا : مهضعب لاقو . اذهب اذه

موصلا ىف اول اك ءاي لعفلا نيع تلوف واولا هلصأ : ىربطلا لاتو ءاضيأ ةديبع ىبأ لوق وه  (اماوق : امايق) هلوق
 

 ةبعكلا هللا لمج ىنعملاف : یربطا لات « هلصأ ىلا هدرف . نيد ماوقو ايند مايق : رعاشلا لات اماوص هلصأر امابص تم

 هل نولعجم : نولدعي ) هلوق . مجنأش مقي ینلا هماوقو تببلا مايق نالف لاقي « هعابتأ مآ هب موقي ىذلا سيئرلا ةلرنم

 لدع وأ ه هلوق ىف لدعلا ظفل رکذ انه هدارب] ةبسانمو « ريسفتلا لهأ نيب هيلع قفتم وه (الدع
 لوق فو « امايص كلذ

 انثدح] هو مل وق نع قل ىلاعت « الثم ىأ  الدع هل نو ه هلوقو « ةدحاو ةدام نم امهنأ ىلإ راشأف « نولدعي ,
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 . يه نم مالس نب ةيواعم ةياور ىف (ةداتق ی نب هللا دبع نع) هلق . ريثكىبأ نبا ره ىو ۰ یاوتسدلا وه (ماشه
 نم لسم هجرخأ اذكو « السرم هقاس اذ (ةديدملا ماع ىبأ قلطنا ) هلوق . ةداتق ىبأ نب هقا دبع ىتربخأ سم دنع
 ماده نم ىملابطلا دواد وبأ هجرخأ نكل « ماشه نع ةيلع نا نم دحأ هجرخأو « هيبأ نع ماش نب ذاعم قيرط
 ىح نع كدابملا نب لع ةياود قو« للي ىنلا عم قلطنا هنأ هببأ نع ةداتق ىبأ نب هللا دبع نع » لاقف ىح نع
 هللا دبع نهرخآ هجو نم ىدفاولا ةياور نم حصأ « ةيبيدحلاب » هلوقو , هثدح ءابأ نأ هيلي يذلا بابلا ف ةروكذملا
 مرحأ » ملم هنی ةداتق ىبأل ريمضلا ( مرحي لو هباحصأ مرحأف ) هلوق . ةيضقلا ةرمع ىف ناك كلذ نأ ةداتق فآ نبا
 فذح قاسلا اذه قو « مع انهجوتف ةقيغب ودعب انئينأو  كرابلا نإ ىلع ةياود فو < مرحأ لو ىنامسأ
 اوجرغ اباح جرخ تلي هلا لوسر نا » ظفلب نيباب دعب یهو ةداتق ىبأ نب هقا دبع نع بهوم نب نامثع ةیاور هتنيب
 اوفرصتا الف , رحبلا لحاس اوذخأف « قتل ىتح رحبلا لحاس اوذخ : لاقف ةداتق وبأ ميف مهم ةفئاط فرصت « هعم
 ۱ بالا ثيدح ىف هلوق نيبو ءاجاح جرخ ه ةياورلا هذه ىف هلوق نيب كانه عملا تأ يسو « ةداتق ابآ ال مهلك اومرحأ
 انج رخ » هظفاو میفرص ناكم روصنم نب ديعس دنع ةداتق ىبأ نع بلطملا نيبو . ىلاعت هللا ءاش نإ « ةيبيدحلا ماع »
 ىأ «ةقيغب » لوقو « لوهجلل ءانبلا ىلع هلوأ مضب ( ثدحو ) لق . « ءاحورلا انغلب اذإ ىح لر هللا لوسد عم
 کم نيب رافغ ینل ءام وه : ىنوكملا لاق ءاه مث ةحوتفم فاق مث ةنكاس ءاي اهدعب ةمجعملا نیلا حب وهر ةقيغن ىف
 ىنلا نأ ةصقلا لصاحو . رحبلا ف وه بصيو ىوضر .ام هيف بصي ةبلعت ىنبل بيلق وه : برقعي لاقو « ةئيدملاو
 ادع نأب هوريخأ اليم نيثالثو ةعبرآ ىلع ةفيلحلا ىذ نم یهو  ءاحورلا غلبف ةيبيدحلا ةرمع ىف جرخ امل إب
 مرش نمأيل مهتهج ىلإ ةداتق وبآمیفهبا نم ةفئاط زهجل « هترغ اودصقي نأ مهنم ىثخي ةتيغ ىداوب نيكرشما نم
 تاقيملا زواحي مل ام هنآل الالح وه یمتساف وه الإ < اومرحأف و ىنلاب هياحصأو ةداتف وبأ ی كلذ اونمآ اظ
 اذه نم نوبجعت انباععأ عمسأ تنك : لاق مرئالا ركب وبأأ هرکذ ینلا لاكشالا عفتري اذ. و « ةرمعلا دصقي مل مو
 هتدج و ىتح : لاق « هچج وام نوردي الو ؟ مرح ريغ وهو تاقللا زواجي نأ ةداتق ىبال زاج فيك : نولوقيو ثيدحلا
 ناكو ةداتق یاب نحن اذإ اذك ناکمب انك الف ‹ انمرحأف یب لوسر عم انجرخ» اپف ديعس ىبَأ ثيدح نم ةياور ىف
 هذهو : تلق . ةكم ديري ج رخ مل هنآل كلذ هل زاج ام ] ةداتق وبأ اذاف : لاق ثيدحلا « هجو ىف ثب لی ین
 تدجو مث . هانيب امل كاذک سيل و « ةنيدل نم وتا ىنلا عم جرفب ملةداتق ايأ نأ ىضعتت ابلا داشأ ىلا ةيادرلا
 ةقدصلا ىلع ةداتق ابأ حكي هللا لوسر تسب » لاق ديعس ىبأ نع هقا دبع نب ضايغ قيزط نم راذبلاو نابح نبأ حيبح ىف
 زاوج ىلع ةداتق ىبأ ةصقب لدتسا دقو < ريخأتلا هل غاسف کم لخدي هنأ ققحتي نال مارحإلا رخأ امز ةداتق ابأ نآرهظب ىذلاو . امهعمج لمتح و ,رخآ ببس اذهف « نافسعب اولزت ىتح نومرحم مو هبامصأو څېر هللا لوسد جرخد
 . تيقاوملا علي ىنلا تقؤي نأ لبق ةصقلا هذه تناك ليقو « ةرم الو اجح در مل نمل مارحإ ريغب مرحلا لوخد
 ىنلا ىلإ ةنيدملا لهأ هثعب اهر ةئيدملا نم يالي ىنلا عم جرخ نكي ملةداتق ابأ نإ : همت نمو ضايع لوق امأو
 ةحيحصلأا قيرطلا هذه ىف تبث امل فلام فيعض وهف « ةنيدملا لع ةراغإلا اودصق برملا ضعب نأ هنوملعي ي
 ( ضعب ىلإ مهضني كحضي هبامصأ عم ىبأ انيبف ) هلوق ٠ لبق اهل] ترشأ اكنيباب دعب ةينالا بهوم نب نايثع قيرط
 مزاج ىلا ةياور ىف داز « ضعب ىلإ كحضي مهضعب لمل شحو راجي ىباصأ رصف » كرابملا ن لعةياود ىف
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 كحضي مهطعب لعجل د لس ف یرذما داور ىف عقرب « تایاوراو يرل مس و هو ترب أ آو اوبحأو 0

 اهدعضل جتحا م ؛ « ضع د ظفر هيلع ,a اعل تفحص ل زی وشف 3 راع ل ٠ ىلا نم ءانلا تددشف « لإ

 اذإو ۰ ال اولاق ؟ هيلا راشأ وأ هرمأ دحأ کنم له : عقل ىناا مل لاق دقو هرات رک تناكل هيلا اركض ول مهنأ

 هنأب یووللا هیقعتو . یبتا ءارحلا ترجو قارا ایزو ا هنر لك أي مل ديصلا ىلع لالحلا مرحلا لد

 كحضلا درج ناف < ةراشإ الو ةلالد امينم ةدحأو ىف سيل مب خار هاو رلا همعو احم ةءاررلا هذه در نکع ال

 ناف هلوق 8 تأق : هيلع مف هردق الو مح كيلا صف رگ مه امن | کو ما و : ءايلعلا رعب لاو 0 ةداشإ هش سل

 ‹ ضعب ىلا مهضعب كحضب د هر ناف ¢ یضاق یوعد در ف کی ۳1 گلو 4 حر ةراش] هدف سیل كحضلا درج

 اوكرتشا مهنآ نيعضوملا نيب قرفلاو « كحشيلا در لع س ديزم هيف « ىلإ ميضعب كديضي » هل وقو « كح درج وه

 ىلع هل اثعاب ببس ريغب هيلأ میضعب كف نوكيف هآر نكي مل ةداتق وأو « ضب ىلا ممضعب كف ىف اووتسا هتي ؤر ىف

لوم نع رضنلا نأ ةءباور ىف عقو ام ىضاقلا لاق ام دي ؤو « هتي ور ىلا نطفتلا
 ذإ ظفلب كيصلا ىف 9 ا ةداتق فأ ى

 راح وه : تلقف یردن ال : اولاقن ؟ اذهام : تلقف « شحو راح ره اذاف ظنأ تيهذف ءىثل نفودتم سانلا تيأر

 ءاجو » ةصقاا هذه ىف نابح ناو ىراحطلاو رازبلا دنع دعس يأ ثيدح ىف مقوو « تيأر ام وه : اولاقف . شحو

 مهنأ كلذ عم مج نظب فيك . ها م هآریآ طفش ها مرارا اود 8i و اوكف لح وهو ةداتق وبأ

 هذه تابثإ ىف فالتخالا نال « ظن ةياورثا بمص دق خيش لوق فو . ىضاقلا لافا» بأ مصلا نأ نيبتف ؟ هلا اوكض

 تي نم عم ناکف سم دنع ام دحأو دات قاس ىف مقو الو « نیفلت نیم رط ىف مقي مل اهفذحو ةظفللا

نب هلا دبع نع مزاح ىبأ نع هتیاور 8 رفسج ن دم نيو : ةمدقم يه SEY نم ةلاس لع ةدانز « ضعب د ظفل
 

 لزانلا ضءب ىف اولزنو هب اصآ و طب ىنلاب وعمتجا نأ دعب تناك راحل هدمص ةمق نأ ةا ىف یاس اک ةداتق ىفأ

 انمامآ لزا سل هللا لوسرو کم یی رط ف لزا ىف راقب يللا باصعا نم لاجر عم اسلاج امون تنك د هظفلو

 اورصباف د هلوقب ةداتق ىلأ نود هايإ ممیرفرا بج رمل بسلا ةياورلا هذه ف نیبد « مرح ريغ انأو نومرح موقلاو

 1 ىف عقوو . « ترهب اف تفتلاو « هت صب أ
 ميحأو « هب یونذژی لف , لعن فصخأ لوغشم انأو ايشحو ًاراح ع

 نب خاص قب رط نم باپ دعب قيس ام حیمسااو « رظن هيفو نافصب مو مقو كلذ نأ روكذإا ديعس يأ ثيدح

 ان ةحاقلاب م ىنلا عم انك ه لاق هنع ةدانق بأ ىلوم دم ىنأ نع ناسيك
 یاععآ تيأرف ۰ مرح ريغو مرحلا

 اي ایقسلا نم بيرق عضوم فل الا دعب ةفيفخ ةلمممو فاقب ةحاقلاو « ثيدحلا « شحو رامح اذاف ترظنف ائيش نوءارت»

 « هبامصأ عم ىبأ انيبف» هلوقل رظنف لوقي نأ ىضتقي ىضام لا قابلا ناف , تافتل هيف اذه ( ترظنف ) هلق . أيس

 تناك هل هتيؤر نأ مدقت دق ( شحو رام انآ اذاف ) هلوق . ةلوصوملا ةياورلا ديؤي اذهو « ترظنف ىبأ لا :ريدقتلاف

فلو دابجلا ىف أيس اک مزاح ىبأ نع هتباور ىف نايلس نب ليضف كلذب حرصو « هبامحأ ةيؤر نع ةرخأتم
 اوآرف » هظ

 رفعج نب دم ةياور ىف (هيلع تلمحل) هلق . « بکرف هآر ىح هوكرت هوأر ايلف « ةداتق وبأ هارب نأ لبق ايشحو اراح

 هللاو ال : اولاقف . عرلاو طوسلا ىتولوان : مل تلقف . عرلاو طوسلا تيفو تبكر مث هتجرسأف سرفلا ىلا تقف و

 هل لاقي هل اسرف بكرف نابلس نب ليضف ةياور فو « تيكر مث امهتن اف تلزتف تبضنف « ءىشب هيلع كنسن ال
 یواران : مل تلقف ىطوس تپسف تنكو , رضنلا يأ ةياود قو « هلوانتف اوبأف هطوس هرلواني نأ مهلأسف ةدارجلا
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ع ةيعش قيرط نم یانلا دنع عقوو « هتذخأف «لزنف ؛ هيلع كنمعن ال اولاقف « ىطوس
 دنعو © بهوم نب نا ن

ف » ةداتق ىبأ نع اههالك اههدانسا لس جرخأو « عيفر نب نيزعلا دبع قيرط نم ةبيش ىبأ نا
 مهنعب نم سلتخا

وس ذخاف اريصقت هسة طوس ىف ىأر هناب امچذب عممج نأ نکع و « ىوقأ ىلوألا ةاورلاو « اطوس
 جاتحاو « هريغ ط

 انباث هتلمج ىأ ةانثملا مث ةدحولا مث ةثلثماب ( هتبئأف هتنعطف ) هلو ۰ عنتمال ارابتخا هنم هبلط ول هال هسالتخا ىلإ

تام دقو هب تثج مث هترقعف راحلا لع تددشف » مزاح بأ ةياور فو « ةب كارح ال هناكم ىف
 رثعتلا ىبأ ةياور قو « 

هب مهتتج تح هتلمخ « هممال ولاقف « امتحان اوموق : مط تلقف مهلا تيتأف هترقع یت د
 نم انك أف) هلق . «

 مزاح ىبأ نع رفعج نب دمت ةياور ینو « اومدنف اولكاف » مزاح بأ نع ليضف ةياور ىف
 م ۰ هنم نولك أب |ومقوف

لام ةياور ىفو « ىعم دضعلا تأبخو انحرف مرح مو هال مهلكأ ىف اوك مهنا
 مینعب هم لك أ » رضنلا ىبأ نع ك

 روصنم نب ديعس دنع ةداتق فأ نع بلطلا ةياور فو « هنم نووشپ اولمجل , ديعس ىلأ ثيدح قو « مهضعب أو

 ىنلا نع نيعوطقم ريصن ىأ ( عطتقن نأ انيشخو ) هلق . « هنم اندوزت مث ءاوشو اخربط انش ام هنم لكأت انللظف م

 هاب نب ىلع ةياور كلذ نيبو « كنود اومطتقي نأ اوشخو د اذه دعب هلوق اذكو « مهقبس هنوكل هنع نيلصفنم لب

 ىدعلا مهعطتقي نأ اوشخ مبنأو » فتملا دنع ابفو . « دملا انمطتقب
 نآ انیشخو » ظفلب ةناوء ىبأ دنع ىح نع

 فو ۰ مهئادعأ ضعب مان نأ هباععأ ىلع ةيشخ قلي ىنلا كاردإل ةداتف ىبأ عارسإ ببس نأب سد اذهو « كنود

لم ىنلا كل فقوتسأ انأ تلقف « لك أب نأ مهضءب ىباف » ديصلا ىف ةيتآلار ضنا نآ ةياور
 « ثيدحلا هتندخل هتكردأف ه

 هلوق ۰ نيرمآلا ببب كلذ نوكي نأب عملا نكي و « راخلا لكأ ةمق نع هيتفتسي نأ هكاردإ ببس نأ اذه یف

 دارملاو « ةرات ىأ ةنكاس ةزمه اهدمب ةمجعملا نيكاب «ارأشو » « ریس هفاكأ ىأ ديدشتلاو فيفختلاب ( عفرأ )

 « نيمتب هتک ) هلو . هجا ىلع فقأ | ( رافغ ىنب نم الجر تيقلف) هلوق . ىرخأ ةلوپسب ریس و ةرات هکر هنأ

 نوم و « ةنبدملاو ةكم نيب ةعماج ةيرق : ةروصقم ةن اتت اهدعب فاقلا ناكسإو ةلمهملا ضب ايقسلا ( ايقسلا لئاق وهو

 ىركبلا اهديق هبو سکلاب شکل ةياورو ٠ نون مع ةروسكم ءاه مث ةنكاس ةلمهم نبع اهدعب اهحتفبو ةانثملا رسكب

 « هللاثو هلوأ رسکب ىن مشكلا دنع عقوو « دالبلا جعم ىف
 نم اهم هنأ یورما رذ وبأ کحو ۰ احنفی هريغل و

؛ ءاحلا رسكيو نيعلا حتفيو ءاتلا مضي نم مهنمو « ءاحلا حتفب ناكملا كلذب برما
 بارصلاو مهتارييغت نم وهو لبق 

 باصصأو « ءاتلا رکی نم مهنمو : لاق ءاحلا ديدشتب و هيناثو هلو مطب هطبضف ینیدلا ىموم وبأ برغأو « لوألا

 : ىوونلا لاق « لثاق » هلوقو . ةانثملا لدب ةلمهملا لادلاب نمعدب لیعاعالا ةياور ىف عقوو « نيعلا نونکسی ثيدحلا

 ليقب نأ همزعو نعتب لیلا ىف هتكرت ىأ ةلوايقلا نم ماللاو فلآلا نيب ةزمج امهربشأو امبحصأ نييبجوب ىور

كو بيرغ وهو ةدحوملا ءابلاب لبا هنأ ىناثلا هجولاو . ليقيس ئأ لئات وهو هلوق ىنمف ٠ ايقسلاب
 « فيحصت هنأ

 ريمضلا ىاثلا لعو « هلي یللل ءوهو , هلوق ىف ريمشلا لوألا ىلمف « ايقسلل لب اقم عضوم نپعت نأ ءانعف حص ناف

 مسا « لثاق وهو ه هلوق : لاقف ىطرقلا برغأو . ةدئاف رثكأو بوصأ لوألا نأ كش الو « نيعت وهو عضو

 ؛ رمضم لعفب لوعفم ايقسلاو . انه دارملا وه لوالا و « ةلئاقلا نم وأ لوقلا نم لعاف
 لوقي وهو نيعتب ناكهن أكو

 لاق ىف ماللا لدب أف « ايقسلاب مات وهو » ماشه نع ةيلع نیا قيرط نم ليعامسالا دنع عقوو . ايقسلا اودصقا هباحسال

 . روكذملا یخ لا لاتحالا ىهوت ءابلا ةدايزو : تلق . ماللاب لئات حیحصلا : لیعاعالا لاق « ايقسلا ىف'ءابلا دازو م

 یرابلا جف © ع جو - م



 ديصلا ءارج باتك - ۸ ۳۹
 ىذلا بایلا ىف كرابلا نب ىلع ةياور ويو ‹ يلتف تكردأف ترف : هر دقت فذح قایسلا ىف ( تلقف ) هلوق

 ( مالسلا كيلع نوءرقب كلهأ نا ) هلوق ۰ « هللا لوسرا. : تلقف هتيتأ ىنح مر هنا لوسر, تقحلف » ظفلب هيلي
 (ممرظتناف ) هلوق . « كباحصأ نا » ظفلب هجولا اذه نم امهريغو دحأو لسم ةيادر ليلدب باحصألا انه لهآلاب دارملا
 نع دمحأل هلثمو « هنم ىضاملا لعفلا ةغيصب « مرظتناف » هجؤلا اذه نم لم داز ؛ راظتنالا نم سالا لعف ةغيصب
 اذك ( ةلضاف هنم ىدنعو شحو راح تبصأ ) هلق ۰ « لمفف ممرظتناف ١ كدابملا نب ىلع ةياور ىو « ةيلع نبا
 ( اولك موقلل لاقف ) هلوق ٠ ةيقاب ىأ ةلضاف ىهف هنم تلضف ةمطق : ىب اطخ ا لاق ةلضف ىأ ةمجعم داب رثك ال
 نيباب دعب دئاوفلا نم ثيدحلا ىف ام لعو هيلع مالک لا ىنأيس

 هک دح هابآ نأ ةداتق ىف ن ۳ دبع نع یبح نع ٍلرابل نب لع ان عیب را 6 ریس اشو - ۲

 ‹ موم انهجوتف ( ةقينب دعب اثينا ؛ مر او ةباحصأ مرحأف « ةيبب دل | ماع كَم یا عم انا » لاق

 ةقنمطف « "سرفلا هيلع تاب « هتیآرف ترظنف « ضعب ىلإ كحضي مهشمب لمف « شحو راي یناحصآ رس
 یمرف عفر « مطتق نأ انیشخو ٍ هللا لوسرپ تقل "م ما أف « ینونیمپ نأ اوبأف متتشف ها م و و 2 اا ُن ۹ هاو لا ۰ ۰ ۰

 ۱ 1 و ا 75 و 5

 ؟ ولكم ها لوسر تکرت نبأ : هل تاقف ليلا فوج ىف رافغ ىنب نم الجر تیقلف ٠ اوأش هيلع ر
 ”كلباحصأ نإ هللا لوس رام تاقف  هتتآ ىتح يلا هللا لوسرب ؛تقجلف . اینا ئاق وهو « نهن هتک ر : لاقف

 : هءاحصأل هيي هللا لوسر لاقف . ةلضاف انّدنع ناو « شحو راج انذصا انإ للا لوسراب.: تلف . لمفف
2 ۳ 7 

 « نوم رحب مو ءاولك

 لحیف ديصلا ىلإ هل ةراش] مهن كلذ نوكي ال ىأ ( لالحلا نطفف اوكحضف ًاديص نومرحلا ىأر اذإ باب ) هلوق
 هلوأ منب (انثبنأد) هلق .ريثك ىبأ ناوه ( یح نع ) هلوق . اهحتفو نطف نم ءاطلا سک زوحيو « ديصلا لكأ مهل
 لعو « ةلاشم ءاظو نونب « رظنف » ینپمنکلا ةيادد فو « ةلمهملا مضو ةدحوملا حتفب ( رصف ) هلوق . انريخأ ىأ
 نم بهذم ىلع ىلا ىنممب ءابلا وأ « رصب ىنعم رظن نم لاقي نأ الإ لکشم « شحو راج » هلوق ىف ءابلا لوخدف اذه
 ةاتثم ءاطلا تلدباف اندطصا هلصأو ماغدالاب رثک الل لادلاو ةلمهملا دیدشتب ( اندصا ان ) هلوق ٠ بوانقت اهنإ لوقي
 « ادص د مهضعبل و « ةراثالا وهو داصالا . نه ان یآ لادلا نوکسو داصلا فيفختب میضعبل و « تد مث

 فلآ رينب

 دیماا لتق ىف لالا "مرا نيمي ال إب - 6

 ,ةداتق یبآ لوم مفان دم ىبأ نع ناسيك نی اص انت دح نايف ان دح دحم نب هللا دبع ارو = ۳



 ۳۷ ۱۸۲۳ هبدحلا

 ع« الا ىلع ةنیدلا نم اقلب تیبا عمانکد لاق هم هللا یضر ةداتق ابأ مست

 لاق هنع "نا ىضر ةداتق ی نع دمع ییا نع ناسیک باس انثدح نايفُس انئدح لا دبع نب لع شوو

 اذاف ترظنف ی نومارت ىلاحصأ تیارف « « مرا "ری نمو مرا نیو« ةاقاب لب بلا مانکد

 زارا تین م« هتذَحأف تلات « نومرحت انإ «ءىثب هبلع لی ال اولاقف - طوس مقوی  :شحَو راح

 بلا تبتأف .اولك اتال : مهّسعب لاقو ءاولك< مهشعب لاقف « ىباحصأ هب تیت هر ةمك أ هارو نم

 اتهاه انیلع مدقو . هريغو اذه نع هواتف ملاص ىلإ اوبمهذا : ورع انل لاق . «لالع هولك : لاقف تأسف انتامأ وهو

 قرف نم ىلع درلا ةمجرتلا هذه دارأ لیق « لوق الو لمفب ىأ ( ديصلا لتق ىف لالحلا مرحلا نيميال باب ) هلق

 انئدح) هلوق . مرح الف اهنودب ديصلا متي ىتلا ةناعإلا نيب و « مرحتف اب الإ ديصلا متيال یل ةناعإلا نيب ىأرلا لهأ نم

 انثدح د اهريغو ةميرك ةياور ىف ( اص نع ) هلوق . ةنييع نبا وه نايفسو « یدنسلا نما دمع نبا وه ( هللا دبع

 یداو اهداول لاقيو « ةنيدلا ةبج ىلا ايقسلا نم ليم وحن ىلع داو : ةلمهملاو فاقلاب ( ةحاقلاب ) هلوق . « ملاص

 سانلا هاور : ضايع لاق « لحارم ثالث ىأ ثالث ىلع ةنيدلا نم املأ ىلو الا قب رطلا ىف فذصلا نيب دقو . ديدابعلا

 رشب نب نمحرلا دبع قيرط نم قزوجلا دنع عقوو : تلق . فيحصت وهو « ءافلاب هنع هوطبضف ىبباقلا الإ فاقلاب

 حافصلا ناف فيحصت وهو ةلمهم هرخآو ءاف اهدعب ةلمهلا رسكب حافصلاو ٠ ةحاقلا لدب « حافصلاب » نايفس نع

 ةداتق وأ بهذ ینلا ناكملا وه ءاحورلا نأ مدقت دقو « ةليوط ةفاسم ايقسلا نيبو ءاحورلا نيبو « ءاحورلاب عضوم

 اهريغ وأ ةحارلل هتقفرو وه رخأت هناکو « روكذملا ديصلا هل عقو امو ةحاقلاب اوقتلا مث رحبلا ةبج ىلا هنم هباحصأو

 فنصملا لوح اذکم < ىنييدملا نبأ وه ( هللا دبع نب ىلع انثدحو ) هلوق . هوقحل ىح اقسلا لا قلع ینلا مهمدق و

 ىلع نقلا قاس هتدجوف هتربتعا دقو « ناسيك نب خاص انئدح » هلوقب نایفس نع هيف حيرصتلا ىلع ةياور ىلا دانسالا

 وه ( دم ىبأ نع ) هلوق . املا ظفل ىلع نآلا قاس دانسإ ىلا لوحت اذإ ابلاغ فنصملا ةداع هذهو « ةصاح ىلع ظفل

 دلع عقوو ٠ هلع هريغو كلام قيرط نم ديصلا باتک ىف ىنأيسو « رضنلا وبأ هنع ىور ینلا ةداتق ىبأ لوم عفان

 دحالو « ةميرك ةياور ىف انه عقو اذکو « « ةداتق ىبأ ىلوم دم ابآ تعم د حلاص نع نايفس نع رع نبا نع سم

 ةياود قو . ةداتق ی ال ىأ «لوم نكي مو ةداتق ىبأ لوم هل لاقي ناک الجر تعم د مهارب] نب دعس قی رط نم

 « ةقيقح ةداتق ىبأل ىلوم نكي مل هنأ كلذ نم لصحتف « رافغ ىنب ىلوم اعفان نأ ةيلس ىبأ نب هللا دبع نع حمل نبا
 نكي مد هيلا بسف ةداتق ىبأ یوم هل لاقي ناكو « ةيرافغلا قلط تنب ةليقع ىلوم وه : لاقف نابح نبا كلذب حرص دقو

 لوم مسقمل عقو ا < كلذ وحن وأ هابإ هموزلل وأ , هنالوم جوز ناك هنوكل هيلا بسن هنأ لمتحیف : تلق . هالوم

 هطوس عقو ىنعي شحو راح اذاف ) هلوق ٠ ةيؤرلا نم نولعافتي ( نوءارتي ) هلوق . لعأ هاو هريغو سابع نبا

 نب لع نع ىتارحلا دواد ىبأ نع ةناوع وبأ هاور دقف « ىراخبلا نم هيف كشلاو انه عفو اذك ( كنيعن ال اولاقف
 « قولوا: : تلقف طوسلا ىنم طقسف « طوسلاو خر تذخأو یمرف تبكرف ۰ شحو رام اذاف » ظفلب ىنيدملا



 ديصلا ءارج باتک- ۲۸ ۲۸

 لع مرحي هنأ اوملع دق اوناک مهنأ ىلع ةلالد نوم انإ موق فو « نومرع انإ « ءىثب هيلع كنيعن سيل : اولاقف

 ركذ لات نم لاکش) عفدنی اذهبو « NA دصلا لتق ىلع ةناعإلا مرحنا

 رجح نم لتلا یه یه تاحتفب ( ةكأ ۾ ءارو نم ) هلو < هتذخ اف ذخ الا یفلکت هانعم وأ ‹ رازکت ذخالا دعب لرانتلا

 نهاظلاو « اولك أ مت هجوأ ةدع نم مدقت دق ( اولك مهضعب لاقف ) هلوق . ءافستسالا ىف اهركذ مدقت دقو . دحاو

 ایم نم ان اف هلي ىذلا بایلا ف بهوم نب نایع ظفل ین اک كلا مهلع أرط مث « هب مانآ ام لوأ اولكأ مهن 1

 |ومقوف هب هشج مث » ظفلب ةبملا ىف مزاح ىبأ ةياور كلذ نم ح رصأو « نومرح نحو ديص مل نم لكأأ : انلق مث
 لوسد : اولاق مث هنم نووشي اولمب » ديعس ىبأ ثيدح ینو « مرح مو هال مهلك أ ىف اوکش مهن] مث « نولک أي هيف
 اذك ( لالح هولكل اقف ) هلوق . هلوأ حتفب ( انمامأ وهو ) هلوق . « هولآف هوقحلف مهمدقت ناكو « ان ربظآ نيب هلل
 . « هولكف لالح وه د لاقف لسم ةياور قو « لالح وهف ه هولك د لاقف ةناوع وبأ كلذ نيبو « ًادتبلا فذح عقو

 ديك أت كلذب ضرغلاو « نايفس لئاقلاو « هتياور ىف ةناوع وبأ هب حرصو ٠ دانید نبا یا ( ورم انل لاق ) هلوق

 اندم ناک نایک نب اص نأ لصاحلاو . کم ىنعي « انهه د هلوقو « ناسيك نا وهو خاص نم هل هعاعو هل هطبض

 ىف : هصن ام ثيدحلا اذه ىلع ملكت نم ضعب طخب تأرقو . هنم اوعمسيل هيلع هباحصأ دانید نب ورم لدف ةكم مدقف

 اوبهذا هعم نملو ورم هل لوقي فيكف حاص نع كلذ یور نايفس ناف ' « لاكشإ ءحلاورمع انل لاق » نايفس لوق

 نايس نأ هنم ذغویو « ىرخأ دعب برم هنم كلذ نايفس عام ديدجت ىف ادیک ات كلذ لا هنأ لمتحیف ؟ ملاص ىلإ ۱

 مدق نيح كلذ مهل لاق دانید نب ورع نأ معزو . أدج ديعب لاحا وهو . ىبتنا هتايح لاح ىف خاص نع كذب ثدح

 ىلا یا هيلا اوبهذا هلوقو . لاق ام هدكأو هقدصف حلاص نع هب ثدحي نايفس مس هنأكو : لاق , ةفوكلا مهلع
 لاق ام و ةفوكلا ورم مدقي مو « كم الإ اص نم نايفس هعمس امو < لوألا نم دمبأ اذهو . ه | ةنيدملاب لاص
 ان لاق هلوقب دارأو « ةليوط ةدع ورمعو خاص توم دعب الإ لمل نايفس هب ثدح امو « 6«, امهو نايفسل كلذ

 لع هللاو . ورع ةلالدب هنأو اص نم هل هلمحت ةيفيكحلا اوبهذا ورع

 ؛لالطتا ٌةداطصي یک ديلا ىلإ مرا ريب ال تسیساپ - ۵

REوها دبع ىنريخأ لاق به وم ناوه نامئعانث دح ةباوعوب أ انث دح ليعامإ نب ىموم ایزو - 4  

 مهب مهم نال بردت ارب 1156 ول هللا لوسر نأ » ةربخأ بأ نأ ةداتق ىأ نبا

 ةدانق وبأ الإ مهلك اوم رحأ اوف رصنا الف «رحبلا لحاس اوذخأف « یف حر - اس او : لاقف ةداتق وأ

 نم اولک أف اول نان اهنم رف وحلا ىلع ةداتق وبآ لمفت شح رع < اوأر دل نوريسي م اهيبف ٠ م

 « دواد وبأ داز » ةخ ىف : قالوب ةمبط شماه ىف (۱)



 ۳۹ ۱۸۲4 ثيدحلا

 : اولاق مب ی ةلوسر اون الف . نانألا مل نم قب ام اف ؟ نوم ر ”رحنو دیس ملک نأ : اولاقو ام

 اهنم رقتف ةداتق وبأ اهيلع لَم « شحو رخ انيأرف « مرغ ةداقت وبآ ناکدقو اقوا نکا ها لوسراپ

 کنم : لاق . اهل ني تب ام نفت ؟ نومرحت ”نحنو دی مل هلك أنأ : قم« ام ني انکار نان

 « اب نم قيام اولكف : لاق ءال : اولاق ؟ اهيلإ را وأ هلع لمحت نأ ُهَرَمأ حا

 بوجول ضرمتي لو « كلذ مرح ىلإ فنصملا راشأ (لالحلا هداطصي ىك-ا ديصلا ىلإ مرحلا ريشي ال باب) هأوق

اطصيل ديصلا ىلا ةراشإلا رحت ىلع  مدقت ا - اوقفتاف : فالخ ةلأسم یهو « كلذ ىف ءازجلا
 هوجو اس ىلعو « د

 مرحلا نمضي : قحإو دحأو نويفوكلا لاقف « هيلع ناعأ وأ اهريغ وأ ةراشاب ديصلا ىلع لالحلا لد اذإ مرحلا

 ىف ةجح الو : اولاق . مرحلا ىف ديص لتق ىلع الالح لالحلا لد ول اك هلع نامض ال : ىمفاشلاو كلام لاقو « كلذ

 رکذل ضرعتي مو ؟ال وآ هلكأ مف لحي له محل نيبيل عقو امإ ةداشإلاو ةناعإلا نع لاؤسلا نال « بابلا تیدح

 ىلع هيف فلتخا هنأب بيجأو . ةباحصلا نم الا اهل عن الو سابع نباو ىلع لوق هنأب قفولا جتحاو . ءارجلا

ادلا لاصفنا عم هرابتخاب هلتقب درفنا لئاقلا نالو « رظن لع نع هتوبث قو « سابع نا
 ر لد نك راصف هنع ل

 (بهوم نبا وه نام انثدح ) هلوق . كاذب رطف الو ةرافک همزاب الو ةلالدلاب ماي هناف اهتطوف ةأ ما ىلع امص وأ

 . اليلق هنم ربك أ ىعبات نع انه ىور < ةقث ىعبات یادم ىميتلا هللا دبع نب نايثع وهو 0 هدج بهوم و ءاحلا حتفب

 قلخ ىف ناكف جا ىلإ جورخلا امأو < ةرم ىف تناك ةصقلا ناف « طلغ اذه : ىليعامسالا لاق ( اجاح جرخ ) هلوق

 ۰ اطلغ اب مارحالا نع رسف امرحم جرخ دارأ یوارلا لمل و . رحبلا لحاس ىلع ال ةداجلا ىلع مهلك ناكو ريثك

صق لصالا ىف جا اضيأو . غئاسلا زاجلا نم وه لب « كلذ ىف طلغ ال : تلق
 « تيبلل ادصات جرخ لاق ةنأكف تيبلا د

 جرخ » ظفلب ةناوع ىبأ نع ىدقملا ركب ىبأ نب دمع ةياور نم ثيدحلا تدجو مث. رغصألا حلا ةرمملل لاقي اذملو

 عقود « عفرلاب « ةداتق وبأ الإ » هريغلو « ینپمشکل اذک ( ةداتق ابأ الإ ) هلوق . دمتعلا وه اذهو ةيديدحلا ةرع

 نأ بج وم مات مالكنم الاب ىنئتسملا قح : « حيضوتلا » ىف كلام نبا لاق « هجولا اذه نم هريغو رسم دنع بصنلاب

 ( نيقتملا الإ ودع ضعبل مهضعب ذئموي ءالخألا  یلاعت هلوق وحن درفلاف « هدعب ام هانعم الکم وأ ناك ًادرفم بصني

 نيرخأتملا شك فرغي الو 6 نيرباغلا نمل انآ انردق هتأرما الإ « نيمجأ موجنملانإ إل وحن لکلار
 نييرصبلا نم

 . خلا تباثلا ةلثمآ نف « هفذح عمو ربخلا توبث عم ءادتبالاب طوفرم هدورو اوافغآ دقو , بصنلا الإ عونلا اذه ىف

 : هند  هريخ مرحي لو أديم ةداتق وبأو  نكل مع الاف « مرحي مل ةدانق بأ الإ مهلك اومرحآ » ةداتق ىبأ لوق

 الدب كتأ ما لمحي نأ حمب ال لاف (میياصآ ام اہیصم هنإ كتأ ما الإ  دحأ کنم تفتلي الو ىلاعت هللا باتک نم

 باذعلا ترعش انکل اہ رسی مل نو هنأب مهضعب فلكت و . نیبطاخلا ری اهنمضتيف مهعم رست م ابنال دحأ نم

لا فوذعا ةلثمأ نمد « نیبطاخا ىف افوخد بمجرب ال هتح ريدقت ىلع اذهو : لاق . تكليف تتفتلا مث مهتعبتف
 رج



 ديصلا ءازج باتک - ۲۸ ۳۰

 هلوق یاعت هللا باتک نم هنمو ؛ نوفامب ال ىصاعملاب نورهاجلا نكل ىأ « نو رهاجا الا ناعم ىتمأ لک ه مب هلوق
 وهو رخآ بهذم ىناثلا اذه ىف نييفوكللو : لاق . اوہ رشي مل مهنم ليلق نک ىأ € مہم ليلق الإ هنم اوب ريثف ) ىلاعت
 نود ةداتق فأ نبال روكذملا مالكلا ةبسن ىفو . ه | البق ام ىلع فوطعم اهدعب امو فطع فرح « الإ » اولعحي نأ
 نأ هرخآ هابأ نا » لاق ثيح ةداتق ىبأ لوق هلوق نأ ىف رهاظ كيدحلا قابس ناف ۰ رظن ةداتقىبأ
 الإ مهلك اومرحأ لاق نأ ىلا  ةداتق وبأ مبف مهنم ةفئاط فرصف ؛ هعم اوجرفن اجاح ج رخ ی هللا لوسد
 هلعج ىلإ ةجاح الو « ةداتق وبأ الإ  هلوق اذكو « ديرجتلا باب نم « ةداتق وبأ مهف » ةداتق ىبأ لوقو. «ةداتق وأ

 نوكي نأ ةداتق وبأ الإ لوق یهو ةروك ذملا ةياورلا هيجوت نمو . السم ثيدجلا نوكي نأ مزاتسي هنآل هنبا لوق نم
 لع ةدايز قايسلا اذه ىف ( نانأ اهم رقعف رجلا ىلع ةداتق بأ لمحل ) لوق . بلاط وبأ نب ىلع لوقي نم بهذم ىلع
 انامتأ ناك لوتقملا نأو رحلا ةلمج نم هنأ ةياورلا هذه تدافأو « ةيؤرلاب راما دارف] ىلع ةقفتم ابنال تاباورلا عسمج
 ةينآلا مزاج ىبأ ةياور ىفو ( نانآألا مل نم قب ام انلمحل.) هوي .. زوجت الع راما قالطا ىف اذه لعف ٠ ینا یا
 ىف هلو « اهقرمت ىتح ابلك أف دضملا هتلو انف ؟ ءىش هنم مكعم » هيفو « ىعم دضملا تأيخو انحرف » ةبحلا ىف فنصجل
 کنمآ لاق ) هلق . « ابنم لك أف « عارنلا كل انعفر دق » بلطملا ةياور نو ءابلك اغ اهذخأف « هلجر انعم د لاق داملا
 هلو « "یشب هيلا داشأ وأ ءمآ دجأ کنم.له» ملسم ةياود ىفد (ال اواق اهلا راشآ وأ بلع لمح نأ هرمأ دحأ
 متدطصا وأ مترشأ » هجولا اذه نم ةناوع فالو « متدطصا وأ متنعأ وأ مترشأ له » نايثع نع ةبعش قيرلب نم
 نع اباوج تعقو امنآأل « بوجول ال ةحابإلل انه سالا ةغيص ( اپ نم قب ام اولكف لاق. ) هلوق . «. ملتقوأ
 نم لك أ نطلب هنأ ةياورلا هذه ىف ركذي مو « لاؤسلا ىضتق+ ىلع ةغيصلا تعقوف « بوججولا نج ال زاوجلا:نع ملا قس

 نب هللا دبع نع ةاورلا نم دحأ كلذ رکذب لو هارت اي ةداتق ىبأ نب هللا دبع نع مزاج ىبأ ییاور ىف.هركذو « اب
 «قوممطأو .اولكل اقف » هظفلو ةناوع ىبأو ىملابطلا دواد ىبأو دحأ دنع ناسح نب بان هقفاوو « هريغ ةدانق أ
 دمج ىنأ ةياور نم ال عقوو ؛ روصنم نب ديعس نع بلطلا الإ هست ةداتق لأ نع ةاورلا نم دجأ اهركذي ملاذكو

 ةدابع ةياور نمو. « قح] دنع نحرلا دبع نب ةيلس ل .ةيإود نمو ٠ دصلا ىف.فأس م خاص فرو راسي ن ءاطعو
 هجرخآ اک مزاج ىبأ ییاورا ةداضم ةدارزب ريثكى بأ نب ىحب نع رمعم درفت و« دمحأ دنع مهارب.نر دعسو مي نبا
 « كل هتدطصا امنإ : تلقو مب هللا لوسرل هنأش تركذف » هرخآ ىف لاقو هقیرط نم ىنطقدادلاو ةعرزخ نیا و ی
 یطقرادلا و ىروب امينا ركب وب أو ةعزخ نبا لاق ۰ هل هتدطصأ ی هتريخأ نيح.هنم لك أيد. ٠ هولك أف هب اأ ماف
 نملك آل نوكي نأ لمتحا ةظوف# ةدايزلا هذه تناك نإ : ةيزخ نبل لاق «.رمصم ةدابزلا هذچ درفت : قذوج او
 امارج ناك ول هنال رظن هيفو ۰ هيا عنتما هبلعأ ايلف < هلجأ نم هداطصا هنأ ةداتق ربأ هملعي نأ لبق املا ان
 ناف ,زاوجلا نايبل كلذ نوكي نأ لمتحيو ؛ هلجال هداص هن اب ةداتقیبآ هبلعآ نأ ىلإ هنملک. ل لعلب ینا رقأ ام
 ىلع هلمخ ال وأ دیم ملأ يرديال حلب ىلإ اذإ امأو . هلجأ نم ديص هنأ ليي ينلا وهام مرجلا ىلع مرحي ىلا

 ةرهاظ ةمدقتملا تاياورلا نإف ةفقو هيف كلذ دعب ىدنعو - لك الا ىلع اما رج كلذ نكي مل هنم لک اف ةجابإلا لصا
 ىرابخبلا, دنع. عقر و ۰ مظملا الإ ابنه قب م ىأ امت رعت ىتج اهلكأ لب هنأ و. «.دضملا وه رغأت ىذلا تأ ف



 ۳۱ ۱۸۲۵-۱۸۲۰ ثيدحلا

 ىف ةينالا دمع ىلأ ةياور نكل . هک بها سای ىتح ذئنيح ابنم قبب ءىش یاف اهغرف ىأ « اهدفن یح د ةيحلا ىف

 دضعلا ريغ اهنم قب هناب رعشأف < هللا اهوكممطأ ةمعط وهف « اولك : لاق . معن : تلق ؟ هنم ءیش كمم قيأ » ديصلا

 قو ۰ ىلاعت هقا ءاش نإ هيلي ىذلا بابلا ىف مرح ا ىلإ ةنلاب لالحلا هدیصب ام مح ىف ثحبلا یأیسو . لع هللاو

 نأو « همارح| ىف حدقي ال هنم مرحلا لك أيل ديصلا لالملا نم عقب نأ مرحلا ین نأ دئاوفلا نم ةداتق نآ ثيدح

 يلع مرحو ) ىلاعت هلوق ىف ديصلا لح نم ىوقي اذهو « هديص نم لک الا مرحلل زاج هسفنل داص اذإ لالملا

 نأ ىدنع : ضايع لاقو . قيدصلا نم ةدملا ل وبفو ءةدصالا نم باچتسالا هيو « دايطصالا لع ( بلا ديص

 تلصح ىلا ةبشلا ةلازإل لعفاو لوقلاب زاوجم اناب هنم لك نم بلقل اییمطت كلذ ةداتق ىبأ نم بلط لب ىنلا

 امل ةيمسنلا زوج اولاق : ىبرملا نبا لاقو « دارا ىف هل مجرتف راحلا هب فنصلا قحلأو « سرفلا ةيمست هيفو « محل

ناويحلا ضعب نأ عم ؛ یدون اذإ بيحب الو هل نطفتر ال ناک ناو « لقس ال
 ذيع. ریصی ثیحب كلذ ىلع نمدأ امير تا

 مح روهظ هنم عقوتی وأ هتکرب ىجرت وأ همارتحا نيعتي نم بئاغلا قیفرلا بيصن كاسمإ هيفو . هب یعد اذ] هما

 برق نع مالسلا غیلبتو « وزغلا ىف ةعيلطلا لامتساو . ةحلصنلل هباحصأ مامالا قيرفت هبفو . امصوصخب ةلئسملا كلت

 . هيفني ام بلا ىف سيلو عقو نوكي نأ لمتحي هال ةغلب نم مالسلا در كرت زاوج ىلع ةلالد هيف سيلو « دعب نعو

 لب ىنلا نم برقلاب داهتجا وه : ىبرعلا نا لاق . ب ىنلا نمذ ىف داهتجالا ذاوجو ؛ هتاكذ ديصلا رقد نأ هفو

 بعي لف » هلوقل كلذ ىلع امهنم دحاو باعي الو نادبتجلا داضت ولو داهتجالا هيلا ىدأ مب لمعلا هيفو . هترضح ی ال

 دنع صنلا ىلا عوجرلا هيفو . ”ىراطلا سالا ىلإ رظن عنتمملاو « ةحاب لا لصأب كسم" لكألا نأكو « انيلع كلذ

 دازلا لمحو . سرافلاب ةنام”سالاو « ةرعولا نكامألا ىف ديصتلاو « داطصالا ف سرفلا ضكرو « ةلدالا ضراعت

 اولمعتسا مبنال لوقلا ف لمعتست اک لعفلا ىف ةانكلا لاعتساو « ريسلا ىف ءاقفرلاو باحالاب قفرلاو « رفسلا ىف

 كلذ عم هب قفرلاو ةجاحلل سرفلا قوس زاوج هيفو . لحت ال ةراشإلا نأ نم هودقتع ام ةراشإلا عضوم ىف كحنلا

لا عم کا ركذ هيفو < ةلثاقلا تقو رفاسلا لوزنو ءاوأش ريسأو » هلوقل
 اهوكممطأ ةمعط ىه امنإ] , هلوق ىف ةكحم 

 عآ هقاو . هيلع نامض الو ؛ زوجیف اد هلتف هبلع لاص نإ الإ ديصلا لق مرحلا ذوحي ال  ةلكت ل« هلل

 لب ل يح ايثحو راح مرح ىددهأ اذإ بیس - ٩

 نب ةبتع نب هلل دبع نوفا دی نع بش نبا نه ام اربخآ فسوي نب ثلا دبع شم - ۰

 ايتو ارا قف فا لوسر ىدعأ 1 "يلا انج نب بسلا نع سابع نب را دبع نع ووم

 ع انآ الإ كيلع هدر ملانإ : لاق هجو ىفام ىأر اظ « هيلع هر - َناَدَوب وأ  ماوبألاب رهو

 [۲۰۹ « ۲۵۷۳ : ىف هافرط - ۱۸۲۵ ثيدحلا ]

يف اذک ( لبقي مل ايح ايدحو آراح مرحلل ) لالما ىأ ( ىدهأ اذإ باب ) هلوق
 هفو « امح هنوکب ةمجرتلا ىف هد

هقا ءاش نإ كلذ ىفام نيب أس و « ةمهوم احوبذم ناك هنأ لع لدت ىلا ةءاورلا نأ ىلا ةراشإ
 باهشنبا نع ) لوق . ىلاعت 

ات ناف « بهو نبا ًاطوم » ىف عقولم الإ بعصلا دنسم نم هنأو انس هقايس ىف كلام لع فلتخي مل (حلا
 تبادر ىف ل

طولا د ىف ىنطقرادلا كلذ لع هبن « سابع نبا دنسم نم هلم « ىدهأ ةماثج نب بعصلا نا » سابع نبا نع
 « تأ
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 مت هنأ هريخأ سابع نبا نأ هللا ديبع یخ » لاق ىرهزلا نع بيعش قيرط نم ةبهلا ف فنسنلل ىقأيسو ؛ را كلام ثيدح ىف ظوفحلاو « بمصاا یدها , لاق سابع نبا نع ريبج نب ديعس قيرط نم لسم هجرخأ اذكد
 نایفس أ تخأ نبا ناكو « ةنانك نب ةانم دبع نب ركب نإ ثيل ىنب نم وهو ةثلثملا ليقثتو مجلا حتفب ةماثج هوبأد « ةدحوم اهدعب نيتلمبملا نيعلا نوکسو داصا حتفب بصااو «ىدهآ هنأ رع هِي ینلا باحصأ نم ناکو- بعصا
 (ايشحو اراح) هلوق . كلام نب فوع نيبو هنیب ىخآ لب ىنلا ناکو « ةيمأ نإ برح تنب بنيز همأ « برح نبأ
 انريخأ : هدنس ىف قع) لاقو ۰ فيمض هدانسا نکل ىرهزلا نع رانيد نب ورمع قیرط نم ىناربطلا ا اهنم « لاقم اف هجر أ نم « شحو  امح محله هلوق ىلع عبوت دقو . هيف هب ارطضا ىلع لدف , شحو راح محل د لوقي راص م“ « شحو را » ثيدحلا اذه ىف لوقب ناك هنأ نايفس بحاص یدیملا نيب نکل ۱ لس هچرخآ ‹ شحد رامح محلا د لاقف ىرهزلا نع ةنييع نبا مهفل اخو « ىرهزلا نع ةاورلا ةماع هعباتو ۰ كلذ ىف كلام نع ةاورلا فاتخت م
 « شحو راح لجر , لاقف یرهرلا نع حل نیا قيرط نم ىناربطلا هجرخأو ؛ رثكألاك ء« شحو راح » لاف وربع نب دمع نع ىطساولا دلاع هفل اخ دقو «رامح محله لاقف ىرهزلا نع ةمقلع نب ورمع نب دمت نع ىموم نب لضفلا
 خرج نبا كلذ ىرهزلا نع هيف لاق نم مهو ىلع لدب و ؛ فلوخ اذإهب جتحي ال هنأ الإ ثيدحلأ نفس یخ ناو
 نم اضيأ هجرخأو « امد رطقي شحو راح زي ه هدنع ةيارر قو « راح لجر مب ىنلا ىلا بعصلا .E سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع ماحلا قيرط نم لسم هجرخاف راح محل بعصلا ءادهأ ىذلا نأ رخآ هجر ند سابع نبا نع ءاج دقو « امهيحيم ىف ةءاوع نباو ةعیزخ نبا هجرخآ « یردآ ال لاق ؟ ريقع راج لا ىرهزلل تلق د لت
 ىنتريخأ فيك : هرک ذتسی سابع نب هللا دبع هل لاقف ٠ مقرأ نب دیز مدق » لاق سابع نبأ نع سواط قيررط نم ا سم هجرخآ ام كلذ ىوقيو « را٣ قش» ةرانو « شحو راح د ةرات لاق ديعس نع تباث ىبأ نب بیب» 500
 لك أو هنم لک أف ةفحجلاب وهو شحو راح زب میم ینلل ىدهأ بعصلا نا » ةيمأ نب ورع قیر نم نسح دامسأب هقيرط نم قببلاو بهو نبا هاور ام الإ < هيلع هدر هنأ ىلع اپاک تایاورلا تقفتاو . هركذف ۳ لۇ هنا لوسد نأ تبلع له « مقرأ نب ديزاي » لاق هنأ سابع نبا نع ءاطع قيرط نم نابح نباو دواد وبأ هجرخأو ؛ « مرح انإ هک أن ال ان] : لاقو هدرف ديص محل نم وضع هل ىدهأ : لاق ؟ مارح وهو ړل هلل لوسرا یدهآ ديص منخل نعت
 تناك ناف « هتنيب امل رظن عملا اذه یفو تلق « محملا لبقو ىلا در هلعلف اظوفح اذه ناك نإ : قییلا لاق « موقآ
 دصي مل هنأ لع ثيح ىرخأ ةرات هلبقو كلذل ةرات محللا درو هلج ال دص هنوکل ايح هدر لملف ةظوفحم اهلك قرلفا
 « ىح شحو رابح حبذي نأ مرحلل سيلف ايح اراج هل ىدهأ بمصلا ناك نإ : « مالا » ىف ىعفاشلا لاق دقو ۰ هلجال
 لاقو ؛نادوب وأ .اوبالاب تاياورلا نم اهريغ فو ةفحجلا, كلذ حوقوب هيف مزاج هنأ هديؤيو , كم نم ب هعوجد لاح وهو رخآ تقو ىلع ةيمأ نب ورع ثيدح ىف روكذملا لوبقلا لمحم نأ لمتحيو . هزنتلا هجو ىلع هكرتف هلججأ نم ديص هنأ هنظل هدر هنأ یمفادلا نع ىذمرتلا لقتو . هل ديص هنأ لع نوكي نأ لمتحي دقف احل هل یدهآ ناك نإ و
 لاق نف ٠ هل همدقف مینا ةرضحب اوضع هنم عطق مث احوبذم راما رضحأ بمصلا نوكي نأ لمتحي : ىطرقلا
 امنإ هنأ اناظ هنم وضمب هاتأو هاکذ هيلع هدر ايلف ايح هل ءادهأ هنأ لمتحيو لاق  !زاجم هضعب دارأ و قلطأ اراح للق نم نوكي نأ لمتحيو : لاق « بين همدق ام دارأ راح محل لاق نمو < اج ال احویذم همايتب دارآ ارامح ىدهأ



 ۳۳ ۱ ۱۸۲۵ ثيدحلا

 ىلوأ نکمآ امهم عمجاو : لاق « لكلا كح ديصلا نم ءزج لا ركح نأ هعانتماب هلعاف هتلمحي صتخم ینعل هيلع هدر
 « كلذب حرصت ثيدحلا قابس ىف سیلو . ايح راملا نوكب ىراخبلا مجرت : ىوونلا لاقو . تاياورلا ضعب مهوت نم
 اذاو . ىهتلا حوبذم هنأ ىف ةحيرص لس اهركذ ىلا تاباورلا نال لطاب وهو « كلام نع ليدأتلا اذه اولقن اذكو
 دقو « بابلا اذه ةدمع ىه ىلا ىرهزلا ةياور ىف امس الو روكذملا ليوأتلا نالطب هفالطإ نسحي مل مدقت ام تلمأت
 لاقو « راح مل ىدهأ هنأ ىور نم ثيدح نم تيثأ ارا ىدهأ بمصا نأ كلام ثيدح : « الا , ىف ىفاشلا لاق

 ( ءاوبالاب ) هلق . ظوفح ريغ وهو « شحو راح مل د بمصلا ثيدح ىف ىرهزلا باحأ ضعب یور : ىذمزتلا
 ةئابول ءاوبالا ىم لبق , ةلمبم اهدعب ءارلاو ءافلا مضي عرفلا لمع نم لبج : دااب و ةدحوملا نوكسو ةزمملا حتفب ١

 دیدشآ و واولا حتفب وهو ٠ ىوارلا نم كش ( نادتوب وأ ) هلوق ٠ هلت ىأ هژوبنت لوسلا نال ليقو ۰ بلقا لع
 ىلا برقأ نادوو « ةفحجلاب ناك هنأ ةيمأ نب ور ثيدح ىف قبس دقو « ةفحجلا برقب عضوم نون اهرخآو لادلا
 ةيناع ةفحجلا ىلا نادو نمو « اليم نيرشعو ةئالث ةنيدملا نم ین الل ةفحجلا ىلا ءاوبألا نم ناف ءاوب الا نم ةفحجلا

 دبعو رمعم مزجو « نادوب یرهزلا نع ناسيك نب ملاصو قحم نبا مزج و « ةادرلا رثک أ مزج كشلاب و . لايمأ
 كثيدحلا جرخأ یناربطلا نال سابع نبا نم هيف كشلا نأ ىل رهظي ینلاو . ءاوبالاب ورمع نب دمو قحعا نب نمحرلا
 هدر ىهجو ىف فرع الف » بيعش ةياور ىف ( هبجو ىف ام ىأر الف ) هلق . اضيأ كشلا ىلع هنع ءاطع قيرط نم
 نم ةع زخ نبال اذكو , ةيهاركلا نم هجو ىف ام ىأر ايلف , ىذمرتلا دنع ىرهزلا نع ثءللا ةياور فو « ییده

 قو « كيلع در انب سيل د رج ناو بيعش ةياور ىف ( كيلع هدرن ملان] ) هلوق ٠ ةدوكذملا رج نبا قيرط
 : ضايع لاق « مرح انكلو هل ةيهارك كيلع هدرن ل انإ » ىلاربطلا دنع ىرهزلا نع یا نب نعرلا دبع ةياور
 لادلا مضب هنأ باوصلا : اولاقو ةيبرعلا لهأ نم نوققحلا كلذ ىبأ و « لادلا حتفب « هدرت ۸ » تاياورلا ىف هانطبض
 بلعث هركذ لب طلغب حتفلا سيل و : لاق ۰ اهدعب ءاحلا ةمض هل اهجوت ىلا واولا هيف ىعاري موزجلا نم فعاضملا نال
 . هجوألا فعضأ و هو رمكلا اضيأ اوزاجأو ‹ حیصف هنأ هعينص موأو « فيعض هنأب هيلع هوبقعت ممن . حيصفلا ىف
 الإ ) هلوق ۰ هيف لاکش) الو ةيناثلا نوكسو ىلوآلا مضب « هددرت مل » ماغدالا كفب ىنيمشكللا ةياور ىف عقوو : تلق
 نومرح انآ الول ١ سابع نبا نع ديعس ةباور ىفو « « ديصلا لكأت ال » ىاسنلا دنع ناسيك نب خاص داز ( مرح انآ
 ىلع ليلعتلا ف رصتقا هالا اقلط. مرحلا ىلع ديصلا ل نم لك الا ميرحت ىلع ثيدحلا اذهب لدتساو . « كنم هانلبقل
 قعاو ىروثااو ثيللاو یمع ناو سابع ناو ىلع لوق وهو ٠ ةصاع عانتمالا ببس هنأ ىلع لدف امرح هنوك
 لوسر نأ نويلعتأ : عجشأ نم سانل لاق هنا » ىلع ثيدح نم هريغو دواد وبأ هجرخأ الو , اذه بعصلا ثيدحل
 هجرخأ ام رهاظلا اذه ضراعب نكل « ممن : اولات ؟ هلك أي نأ ىبأف مر وهو شحر راح لجر هل ىدهأ ړل هللا
 « ی هللا لوسد عم هاناك أ : لاقو هلكأ نم فقوف « مرح وهو ريط محلا هل ىدها د هنأ ةحلط ثيدح نم اضيأ لسع

 ساف ٠ مرح وهو ايبظ رب ىنلل ىدهأ یزپلا نا » ةبس نب ريع ثيدحو هلبق بابلا ىف روكذملا ةداتق ىبأ ثيدحو
 لاق اقلطم زاوجلابو « هريغو ةميزخ نبا هح و نتسلا باحأو كلام هجرخأ « قافرلا نيب همسقي تأ ركب ابآ
 هدمصل ام ىلع ةلوحم لوبقلا ثيداحأ نأب كلذ نم فلتخا ام نيب رويخلا عمجو < فلسلا نم ةفئاطو نويفوكلا
 راصتقالا ىف ببسلاو اولاق . مرحلا لجأل لالحلا هداص ام ىلع ةلوع درلا ثيداحأو « مرحلل هنم ىدهي مث هسفنل لالحلا
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رحم ناك اذإ الإ هل دص اذإ ءرملا ىلع مرح ال ديصلا نأ بعصلل راذتءالا دنع مارحإلا لع
 لصالا طرشلا نيف ٠١ ام

 ديص » اعوفرم راج ثيدح عمجا اذه دب ور و رخالا ثيداحالا ق هنيب دقو 3 هيفن ىلع لدي لف هادع اع تكسر

 دنع نأ مدقت دقو : تلق . ةعزخ ناو یانلاو ىذمرتلا هجرخأ کد داصي وأ هوديصت ملام لالح کل ربا

 نيب رخآ لصفت كلام نع ءاجو < اعيمج نیتلعلا نيبف « ديصلا لك أن ال مرح انا د نايك نب خاص ةياور نم یاس

همارحإ دعب وأ هنم لك ألا هل زوحي همارحإ لبق مرحملل ديص ام
 نم هلجال داصي ام نيب لمصفتلا ناثع نعو ¢ الف 

 هلال كلام ىلع لكشي بعصلا ثيدح : ةيشاحلا ىف رينملا نا لاقو . رخآ مرح ىلع عنتمب الو هيلع منتمیف نيمرعلا

 لدي ال سنا نع توكسلا ناف اح وہ ذم ناك نإ هحرطو ارح ناک نإ هلاسراب هرمآ نوكي نأ زوم لب « هلك أ هل ما

 قو . هب هل صاصتخا ال ذ] الصأ هيلع هدري مل هب عافتتالا هل ز مل ولف ناببلا تقو هنأب بقعتو « هدضب کلا لع

 « ىهجو ىف ام ىأر الف , هلوقل ةمالعلاب كلا بعصلا ثيدح
 فذصلا هل مجرتو « ةلعل ةيدحلا در زاوج هيفو .

 , لوبقلاب الإ كاملا ىف لعدت ال ةبملا نأ و ٠ ىدهملا بلقل اییطت ةيدحلا در نع راذتعالا هيفو « ةلعل ةيدهلا در نم ,

رب نأ مرحلا ىلع نأو ء امل اكلام هريصت ال اهكلم ىلع هتردق نأو
 هدایطصا هيلع عنتملا ديصلا نم هدب ىف ام لس

 باودلا نم مرا لی ام باب - ۷

 نأ امهنع لا یضر رع ن هلا دبع نع مفان نع كلام انريخأ فسوب نب هللا دبع شرج - ۱۸۲۹

 . < جانج نيلتق ىف مرحلا ىلع سل با و دا نم نسخ » لاف يفك هللا لوسر

 . . لاق ی لل لوسر نأ رع نب هلل دبع نع رانيد نب هللا دبع نعو
 [ ۳۳۱۵ : یف هفرط - ۱۸۲۱ ثيدحلا ]

 لوقب امهنع "لا یفر "رحم نا تمم : لاق ريح نب ديز نع ناو وبأ انثدح د دسم اش - ۷

 «.۰ مرا لتفب : هيو ئبلا نع میل ةوشن یدحا ىت دح »

 [ ۱۸۲۸ : ىلهفرط - ۱۸۲۷ ثيدحلا ]

 دبع لاق : لاق اس نع امش نبا نع سوب نع به نب هللا ذبعیتربخآ لاق عصا شر - ۸۷۸

 : نبات نع ىلع جرح ال باودلا نم نخ و لب للا لوسر لاق ةصفح تلاق امهنع فا یضر رع "نب هللا

 « روقتلا بلكلاو برو ةرأفلاو ةأّدملاو بارلا

 نع ةورع نع باهش نبا نع سنوي ىنربخأ لاق به نبا یئدح لاق نابلس نب ی اش - ۰۹
 2 مه هل و ی ال ۳

 بارلا : ملا ىف تقی "قاف نملك باودلا ترم نسخ » لاق يَ هللا لوسر نأ اهنع هللا ىضر شاع
 « روقعلا بلکلاو ةرأفلاو برقعلاو ةأدحلاو

 [ ۴۳۱4 : یف هفرط - ۱۸۲۹ ثيدحلا ]



 م ۱۸۲۹-۱۸۳۱ ثيدحلا

 دوسألا نع بهار یندح لاق ةرثنعألا انثادح ىأ انثدح ثايغ ن صفح ن رع ازم - ۰

 هو هنإو ( تالترااو ) هيلع لَن ذإ ىع راغ ىف وشی ئبلا مم نح ایپ » لاق هنع هللا یضر هللا دبع نع

 « تيهذف اهن. اهن : م لا لاقف ةّيح انيلع ْتَبنَو ذإ ءاه بسط هاه ناو هب نم اه ال ناو

 « اهرش يداك ک رش تیر: بیل لاق
 [ ۸۹۳۸ ۰۱٩۴۱ ۰۱۹۳۰۰۳۳۱۷ : ىف هفارطأ - ۱۸۴۰ ثيدحلا ]

 لا ضر ةشلاع نع رب زا ی ةورع نع باهش نبا نع لام یندح لاق ”ليعاعإ اشم - ۱

 لقب مه لو « بوف : غزل لاق هي للا لوسر نا » ی لا جوز اهنع
 [۳۳۰۶ : یف هفرط - ۱۸۳۱ ثيدحلا

 : ثيداحأ ةثالث هيف فنصملا ركذو , ءازجلا هيف هيلع بحي ال ام ىأ ( باودلا نم مرحلا لتقي ام باب ) هلوق

 ىلع سيل باودلا نم سمخ ) هلوق . هنيبأس اک فالتخالا ىلع فنصملا هقاسف « رمع نبا ىلع هيف فلتخا اهنم لرالا

 ةأدحلاو بارغلا » هماع و أطوملا ف وهو . ملاس قيرط ىلع هب لاحأو ارصتخم هدروأ اذك ( حانج نباتق ىف مرحا

 ىف وهو « ىلوآلا قيرطلا ىلع فوطعم وه ( دانید نب هللا دبع نعو ) هلوق ٠ ۰ دوقملا بلكلاو ةرأفااو برقعلاو

 نع قلخلا ءدب ىف فنصملا هدروأ دقو . ربع نبا نع رانيد نب هللا دبع نعو ٠ رمع نبا نع عفان نع كلذك أطوملا

 « دانید نب هللا دبع نع رفعج نب ليعامس] قيرط نم لسم هجرخأ اذكو  ءاوس هلثم هظفل قاسو كلا نع ىنعقلا

 وه ( ريبج نب ديز نع ) هلو ۰ برقماا لدب « ةيحلا » لاقف رانيد نب هللا دبع نع ةبعش قيرط نم دحأ هجرخأو

 « تيقاوملا ىف مدقت رخآو ثيدحلا اذه الإ هيف هل الو « رمع نيا ريغ نع ةياور حيحصلا ىف هل سيل « وکلا قاطا

 , الاس قفاوو « ثيدحلا اذه ق قلل ىنلا نيبو رمع نبا نيب ةطساولا لاخدإ ىف رانيد نب هللا دیعو امفان فلاخ دقو

 قاس اذك ( مرحنا لتقي لاق غب ىنلا نع لِي ىنلا ةوسن ىدح] ىتتدح ) هلوق . امام املاسو اهمهبأ اديز نأ الإ

 ةياورلا ىف ةامسملا اهنأب هيف ةمهملا يفت ىلا هسنم ةراشا هيفو ٠ هدعب ىتلا قيرطلا ىلع هب لاحأو ردسقلا اذه هنم

 ةصفح ةياورك هتببو « یراخبا دانساب ددسم نع ةفيلخ ىلأ قيرط نم جرختسلا ىف معن وبأ هلصو دقف « یرخالا

 لأم » هظفلو ءايشأ هيف دازف ةناوع ىب أ نع نابيش نع لس هجرخأو . ءاعالا ضعب ىف اريخأتو ام دقت هيف نأ الإ

 لثقب ماي ناك هنأ ب ىنلا ةودن ىدحإ ىنتئدح : لاقف ؟ مرح وهو باودلا نم لجرلا لتقي ام رع نبا لجر

 « ةيحلا دازو اسم هلوأ ىف لقي لف « اضيأ ةالصلا فو » لاق « ةيحلاو بارغلاو ةأدحلاو برقعلاو ةرأفلاو روقعلا بلكلا

 « كلذ ىف ثحبلا ركذأسو ٠ لاوحالا عيمج ىف تاروكذملا لتق زاوج ىلع كلذب هبنمل ةالصلا ركذ هرخآ ىف دازو

 ليئارس] قيرط نم ليعامسإلاو ةيواعم نب ريهز قي رط نم لسم هجرخآ دقف « قيرطلا هذه ريغ ىف ةدايزلا هذه رأ مو

 «ملاس ین رخآ » لسم ةياود ىف ( لاس نع ) هلوق . ديزي نبا وه ( سفوي نع) هلوق . ادب ريبج نب دیز نع امهالك
 ليعامسالا ةياور فو « هللا دبع ىل لاق د ملسم ةياور ىف ( هللا دبع لاق ) هلوق ٠ بهو نبا نع ةلمرح نع هجرخأ

 ليعامسالا ةياور ىف ( ةصفح تلاق ) لوق . بهو نبا نع رذنلا نب مهار قیرط نم هجرخآ هبآ نع ماس نع

 ضمب ىف عقو نک و ؛ لِي ىنلا نم تیدا اذه عم ام رمع نب هللا دبع نأ مهوب دق هلق ینلاو الهو «ةصفح نعد



 دیصاا ءازج باتک - ۷۸ ۳۹

 لقي مل : هدعب ملسم لاقو « عفان قريخأ » لاق جرج نبا قیرط نم لس هجرخآ « لي ىنلا تعمم » هنع عفان قرط
 « كلذك عفان نع قمسإ نبا قيرط نم هقاس مث « قحس] نب دم هعباتو «جیرج نبا الإ تعمس ربع نبا نع عفان نع دحأ

 دقف « هنع لثس نيح هب ثدح لِي ىنلا نم اضيأ هعمسو عقلي ىنلا نع ةصفح هتخأ نم هعم رع نبا نأ رهاظلاف
 هجولا اذه نم جرختسلا ىف ةناوع ىبالو « لجر ىدان » لاق ربع نبا نع عفان نع بوبآ قيرط نم دحأ دنع عقو
 یه ريبج نب ديذ ةياور ىف ةمهلا نأ رهاظلاو « انمرحأ اذإ باردلا نم لتقن ام ي هللا لوسد ىدان ايبارعأ نا ه
 اهتابثإ باوصلاو دانسالا نم ةصفح طقسأف باهش نبا نع ةنيبع نبا هاور دقو « ةشئاع نوكت نأ لمتحمو . ةصفح
 رهظو « اضيأ ديزي نبا وه ( سفوي یربخآ ) هلوق . ىنعملا ىف ةشئاع ثيدح ىناثلا ثيدحلا . ملعأ "هاو ملاس ةياور ىف
 ةنيمع نبا ناك دقو « ةثئاع نع ةورعو ةصفح نع هيبأ نع اس : نيدانسإ هيف ىرهزلا نع هنع بهو نبال نأ اذه

 نإ هل ليقف « هيبأ نع ملاس نع ىرهزلا هقاو انثدح د نايفس نع ىديملا لاق « ةورع نر ىرهزلا قيرط رکنی

 قیرطو : تلق . «ةورع ركذي مل ىرهزلا هلاو انثدح » لاقف « ةشئاع نع ةورع نع یرهزلا نع هبورب ارمعم
 قازرلا دبع قيرط نم ىناسنلا اهاورو ٠ هنع عيرز نب ديزي قيرط نم قلخلا .دب ىف فنصملا اهدروأ اهلا راشملا رمعم

 « ةقئاع نع ةورع نعو ؛ هيبأ نع ملاس نع ىرهزلا نع هركذي ناك ارمعم نأ انباصأ ضعب ركذ : قازرلا دبع لاق
 ظفح نمو < ىفاسنلا دنع اص نب نابأو دحأ دنع ةزمح ىبأ نب بيعش اضيأ اهاور ةورع نع ىرهزلا قيرطر

 ديبقتلا ( سخ ) هلوق ۰ اضيأ اس هجرخآ ةورع نب ماشه ةورع نع یرهزلا عبات دقو ۰ ظفح مل نم ىلع ةجح

 ريدقت لعو «٠ شكلا دنع ةجحب سيلو « ددع موبفم هنكل كلذب تاروكذملا صاصتخا هموبفم ناك ناو سناب

 ضع ىف درو دقف « کیم ىف اهعم كرتشي سخلا ريغ نأ كلذ دعب نيب مث الوأ هلق نوكي نأ لمتحيف هرابتعا
 اهنع مساقلا قيرط نم ملم اهجرخأف عب رأ قيرط امأف « تس » ظفلب اهقرط ضعب یفو « عبدأ » ظفلب ةشئاع قرط
 اهنع هيب أ نع ماشه نع ىبراحنا قيرط نم « جرختسلا ه ىف هناوع وبأ اهجرخأف تس قيرط امآ و . برقعلا طقسأف

 ضايع برغأو « ددعلا نع ةيلا تناك ناو سم دنع نم تمدقت ىلا نابیش قيرط ام دهشيو « ةمحلا دازو اهتبئأف
 ىذلا ثيدحلاو . ةيحلا ىمسم ىف ةلخاد ىمفالا نأب بقعت و . امبس تراصف ىفآلا ركذ ملم باتك ريغ نو : لاقف
 مفانل تلق : لاق بابلا ثيدح رخآ ىف عفان نع نوع نبا قيرط نم « جرختسلا » ىف ةناوع وبأ هجرخأ هيف تركذ

 دازو نايش ةياود و دواد ىبأ دنع ديعس ىبأ ثيدح ىف عقو دقو . ها ؟ یعفالا ف كشي نمو لاق ؟ ىعفالاف

 سخا ىلع رملاو بئذلا ركذ ةدابز رذنملا نباو ةع رخ نبا دنع ةربره ی ثيدح ىفو . اعیس تراصف ىداعلا عبسلا

 یدارلا ريسفت نم رفلاو بئذلا رکذ نأ لهنلا نع ةعزخ نبا دافآ نکل ۰ اعسن رابتعالا اذهب ريصتف ةروپشلا
 قیرط نم دواد وبأ و روصنم نب ديعسو ةبيش ىبأ نبا هجرخآ لسرم ثيدح ىف بئذلا رکذ عقوو . روقملا بلكلل

 نب جاجح قيرط نم دمحأ جرخأ و « تاقث هلاجدو « بئذلاو ةبحلا مرحلا لتقي » لاق لإ ىنلا نع بیسلا نب ديعس

 رعسم هضلاخو « فيعض جاجحو « مرحلا بئذلا لتقب مب هقا لوسد ىمأ » لاق رمع نبا نع ةربو نع ةاطدأ
 سنا ىلع ةدايز ةعوفرملا ثيداحألا ىف هيلع تفقو ام عميمج اذبف ‹ ةبيش ىنأ نبا هجرخأ افوقوم هاورف ةربو نع

 وهو ةباد عج « ةدحوملا دیدشتب ( باودلا نم ) هلوق . ملعأ هللاو لاقم نم كلذ نم ءىش ول الو ؛ ةروهشلا

 (هبحانپ ریطب رئاط الو ضرالا ىف ةباد نم امد ىلاعت هلوقا ريطلا اهنم مهضعب جرخأ دقو . ناوبحلا نم ”بد ام



 ۳۷۲ ۱۸۲-۱۸۴۱ ثيدحلا

 مومع انميأ ريطاا لوخد لع لديو ؛ ةأدح او بارغلا سنا باودلا ىف رکذ هناق « هيلع درب ثيدحلا اذهو بالا
 «ةبآلا ( !مقزر لمحت ال ةباد نم ني أكو ل ىلاعت هلوقو ؛ (اهقزر هللا ىلع الإ ضرالا ىف ةباد نم امو) ىلاعت هلوق
 دقو . رکذپ ريما درفي لو « سيخلا موب باودلا قلخو » قاخلا ءدب ةفص ىف ملسم دنع ةربره ىبأ ثيدح ینو

 . فلحلا ق ربظت كلذ ةدئافو « سرفلاب امصخب نم مهنمو ؛ راحلاب ابصخم نم مه ۰ ةيادلا ف فرملا لهأ فرصت

 لسم ةياور ىف عقوو . لک ینعم ىلا عجار ريمض نمل تقي فو ۰ لكل ةفص قساف لبق ۰ ( نلتقي قساف نپلک ) هلوق

 سم ةفاضاب وه : ىوونلا لاق « قساوف سم » قلخلا ءدب ىف ىلا رمعم ةياور ىفو « قساوف اهلك » هجولا اذه نم
 صیصختلاب رعشت ةفاضالا ةباور : لاق هناف ىناثلا حیجرت ىلا راذآ و نيمجولا ديعلا قيقد نیا زوجو « هنيونتب ال

 رمشیف ینماا ةهج نم قسفلاب سخلا فصو یضتقت نيونتلا ةیاورو « موهفلا قیرط نم محلا ىف اهريغ اپفلاخیف
 هدیژیو « با ودلا نم قساف لک هيف لخدیف قسفلا وهو افصو لعج امب للعم لّقلا وهو كلذ ىلع بترملا کلا نأب
 ققو ىلع ةيراج ةءحي ةيمست قساوف سنا هذه ةيمست : هريغو یووللا لاق . بابلا ثيدح ىف ىلا سنو ةياور
 سأ نع قسفف ) ىلاعت هلوقو « اهرشق نع تجرخ اذ] ةبطرلا تقف هنمو « جورخلا ةغل قسفلا لص ناف ۰ ةغللا
 هنأ ىبارعالا نبا مزد ‹ صوصخم جورخ وهف هبر ةعاط نع هجورخ اقساف لجرلا یو ۰ جرخ ىأ ( هير
 قسفلاب ةروكذملا باودلا فصو ىف ىنعملا امأو . ىعرشلا ىنعملاب ىنعي « قساف مثرعشش الو ةيلهاجلا مالك ىف فرعي ال
 هللا ريخا لهآ اقسف وأ ) ىلاعت هلوقل هلك لح ىف ليقو « هلتق ميرحت ىف ناويحلا نم اهريغ كح نع امج ورخ : لوقف

 داسفإلاو ءاذيإلاب اهريغ كح نع اجو رخ : ليقو ( قسفل هناو هيلع هللا مسا ركذي ملام اولكأت الو هلوقو ( هب
 ىفو مرحلا ىف لالحلا هلتق زاج ام لک ساب قحلأ لوالاب لاق نف : ىوتفلا لهأ فلتخا مت نمو . عافتنالا مصو

 صخب ثلاشلاب لاق نمو « لوألا عماجي دق اذهو هلتق نع ىبن ام الإ لكؤي ال ام قحلأ فاشلاب لاق نمو ۰ لحلا

 : لاقف ؟ ةقيوف ةرأفلا ليق مل هل لبق : هجام نبا دنع ديعس ىبأ ثيدح ىف عقوو . داسفإلا هنم لصح اع قاحلإلا

 نوكل كلذب سخا ةيمست بیس نأ ىلا *ىوي اذهف . تيبلا اب قرحتل ةليتفلا تذخأ دقو اهل ظقبتسا مب ىنلا نا
 ظنلب عفان ةياور ىف مدقت ( مرحلا ىف نلتقي ) هلوق . لعأ هقاو . ريخالا لوقلا حجري وهو ٠ قاسفلا لعف هبشپ اهلعف
 كلذ زاوج هنم ذخؤيو « مرحلا ین الو مرحلا ىلع ابلتق ىف مث ال نأ كلذب فرعو « حانج نبلتق ىف مرحلا لع سيل د

 ةورع نع یرهزلا نع رمعم قيرط نم رسم دنع احرص لحلا ركذ عقو دقو . ىلوآلا باب نم لحلا ىفو ؛ لالحل
 هنا مث « یلوآ زاوجلاب وهف مارحالا وهو عنام هب مقي مل هنوكب لالحلا كح فرعيو « مرحلاو لحلا ىف نلتقي » ظفلب

 نب ديذ قيرط ىف درو نکل « كرتلا لع لعفاا ةيحجرأ ىلع ةلالد -مماس قيرط ىف جرحلا !ذكو  حانجلا نن ىف سيل

 ظفلب هيبأ نع ماشه نع ريم نبا قيرط نم ةناوع ىبالو ۰ رمعم قيرط ىف اذكو « مآ » ظفلب لسم دنع دهبج
 انيب » لاق عفار ىبأ قيرط نم رازبلا یورو ظء ةحابالاو بدنلا لمتح و « بوجولا الا رهاظو « مرحلا لتقیل »

 ةأدحلاو ةرافاو ةيحلاو برقملا لتقب زمأو ۰ اهلتقف برقع ىه اذاف ۰ اثیش برض ذإ هتالص ى هب هللا لوسر

 كلذ دم وب و  بدنلل الو بوجولا نوکی الف لتقلا نع مرحلا ىن مومعل رظحلا دعب درو رمالا اذه نکل ؛ مرحبلا
 ثيدح ىفو . هظفل لسم قسی مل نکل ۰ هنه ةيتق نم یاسنلاو ملسم هجرخآ « نذأ » ظفلب عفان نع وللا ةياواب
 بیا نب ديعس ةاور ىفداز ( بارضل ) هلق . « مرحلل لالح نپلتق سمخ » هریغو دواد ىبأ دنع ةريره ىنأ



 ديصلا ءازج باتک - ۸ ۳۸

 هاکح اک ثيدحلا باحصأ ضعب دنا اذ ذخأو ؛ ضايب هنطب وأ هرهظ ىف ىذلا وهو « عقبالا ه لم دنع ةشئاع نع

 لاطب نبا باجأو . دیقلا ىلع قلطملا لح ةيضق وهو « هرابتخاب حرص دق ةع زخ نبا تدجو مث ؛ هريغو رذنملا نبا

 تبلت ال : ربلا دبع نبا لاقو « كلدب ذش دقو سلدم وهو « ديعس نع ةداتق ةباور نم امال حصت ال ةدابزلا هذه نأب

 ةدودرف سیلدتلا ىوعد امأ . رظن لملعتلا اذه عيمج نو . حصأ ةقلطملا تاناورلا : ةءادق نبا لاقو . ةدايزلا هذه

 هتياود ىف ىناسنلا حرص لب « ةبعش ةياور نم اذهو مل عومسم ره امال نيسلدملا هخویش نع یوو ال ةبعش ناب
 نم سيلف حيجرتلا امأو . لسم جارخأب دودرف توبثا ین امأو . ةداتق عامسب ةبعش نع ليمش نب رضنلا قيرط نم

 گراش ام عقبالاب قحتلي : ةمادق نبا لاق من . انه كلذك و هو ظفاحلا ةقثلا نم ةلوبقم ةدايزلا لب ةدايزلا لوبق طرش

 بارغ هل لاقيو كلذ نم بحلا لک أي ینلا ريغصلا بارغلا جار خ] ىلع ءابلعلا قفتا دقو . لكالا رحت و ءاذيإإلا ىف

 حیحصلا ىلع فادغلا ابنمو . عقبالاب افحتلم ناب رغلا نم هادع ام قبف « هلكأ ذاوحي اوتفأو « غازلا هل لاقیو عرزلا

 هنأ ةفللا لهأ دنع فورعملاو < نيبلا بارغ فادضلا ةمادق نبا ىمسو ۰ ىعفارلا ميحصت فالخب « ةضورلا » ىف

 الع عقوق ةفيج قلف . ضرالا رخ فشكيل ةئيفسلا نم هلسرأ ال حون نع ناب هال نيبلا بارغ یمس ليق ۰ عقبألا

 ثالث بعن اذاو « رشب نذآ : اولا نيت رم بن اذإ اوناكف هب نومءاشقب ةيلهاجلا لهأ ناكو « حون ىلا عجري لو

 الإ ريخ الو كريط الإ ريط ال مهلا : لاق بارغلا مس اذإ سابع نبا ناكو « كلذ مالسالا لطب أف , ريخم نذآ : اولا

 « فيجلا نالك أب امهنال عقبالاو فادغلا ثيدحلا ىف بارفلاب دارملا : ةءادهلا بحاص لاقو . كريغ هلإ الو كريخ

 ديعس ی ثيدح ىف ءاج ام لمح هيلعو « افالخ هيف نظأ امو « ةمادق نبا هانثتسا اذكو . الف عرزلا بارغ امأو

 « دهاجو ىلع نع هوحن هريغو رذنملا نبا یورو . « هلتقي الو بارغلا ىربو ٠ هيف لاق ثيح حص نا دواد ىلأ دنع

 نرق رسک مرح ىف لاق ءاطع نع ءاج ام الإ مارحإلا ىف بارغلا لتق ملا هنع ظفحم نم لك حابأ : رذنملا نبا لاق

 هدارم نوكي نأ لمتحيو . ىبتا اذه ىلع ءاطع دحأ عباتي مل : ىباطخلا لاتو . ءازج لا هيلعف هامدأ نإ : لاق بارغ

 لهو ۰ یذالاب ادیب نأب امبلتق زاوج ديقتي له ةأدحلاو بارغلا ىف رخآ فالتخا ةيكلاملا دنعو . عرزلا بارغ

 « ممعالا نابرغلا عاونأ نمو . روهمجلل اف قرف ال - سأش نبا لاق اك- منع روبشملاو ؟ اهرابكب كلذ صتخم

 هکحو ۰ مزمزل بلطلا دبع رفح ةصق ىف ركذ هلو « ةرمح وأ ضايب هنطب وأ هيحانج ىف وأ هيلجر ىف ىذلا وهو

 « معط الب اهكرتيف هخارف قمی هنال كلذب ىمس ليق « بارغلا لكش ىلع ةماحلا ردق وهو نمقعلا انمو . عقبألا كح

 رفسل ج رخ نم : نح لا ناخيضات ىواتف ىف عقوو . اضيأ هب مءاشتت برعلاو , نابرغلا نم عون هنأ ربظي اذهب و
 نإ : دحأ لاقو . عرزلا بارغ کح ليقو ‹ حيحصلا ىلع عقبألا كح هنکحو ۰ رفک ع جرف قعقعلا توص عمسف

 بحاص ىكحو « دم ريغب ةزمه اهدعب هبناث حتفو هلوأ رسكب ( ًادحاد ) هلوق . هب سأب الف الإو فيجلا لكأ

 تسيل و ةدحاولا ظفلب ءاه ةدايزب «ةأدحلا , ةشئاع ثيدح ىف ىنيمشكلا ةياور ىف عقوو « ارودن هيف دلا «كحا

 اهثيدح نم قلخلا .دب ىف ىتأيسو « ةزمحلا لدب واوب «ةودح » اف ىرهزالا کحو « ةرّقلا ىف ءاملاك ىه لب تین ات

 مماق لاق : لاق هيبأ نع ةورع نب ماشه ةياور ىف سل هلثمو « روصقم ةيناتحتلا ديدشتو هلوأ مضب ءايدحلا د ظفاب

 مدقت دقو « ةيدح » لوقي مريغو « ةيزاجح ةغل ىه لیقو ۰ مغدأ مث لهم هن أكو« ةزمحلا هيف هجولا : تباث نبا
 ةيج نم الإ فطتخمت ال اهنإ لاقي ٠ ناريطلا ىف فقت اهنأ ةأدحلا صاوح نمو ۰ بارغلا لع مالکلا ىف اهركذ
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 هل سأف : هلوأ حتفب ةأدحلا ةأدملاب سبتلي : ( هيبنت ) . حاشولا ةبحاص ةصق ىف ةالصاا ىف ركذ ام ىضم دقو « نيبلا

 یه لب نابرقعلا ام سیلو , ءابرقعو ةبرقع لاقي دقو ۰ ینالاو رکذلل ظفلا اذه ( برقملاو ) هلوق . ناسأر

 ىح ام ان الو اتیم رضت ال امنو اهرهظ ىف اهنيع نإ لاقيو « کلا , بحاص لاق ۰ مثاوقلا ةريثك ةليوط ةبيود

 ىف اضدب ةيحلا ركذ ىف ةاورلا فالتخا مدقت دقو . نیتامپااب هتعسلو ةمجعملا نيغلاب برقعاا هتغدل لاقي و . كرحتب

 امم اییکح نيبو راصتقالا دنع یرخلا ىلع امهادحأب هن هلي هنأ یل ريظي یذلاو . امهمج نمو بابلا ثيدح

 فلتخمي ال : لاق ؟ ةيحلاف : هل ليق ال عفان لاقو . برقملا لتق زاوج ىف اوفاتخا مهلعن ال : رذذلا نبا لاق « عمج رح

 کا لاس هنأ ةبعش قيرط نم ةبيش ىبأ نبا هجرخأ امب ربا دبع نبا هبقعتو ؟ اب كشي نمو : ةياور قو . اهف

 امبلتق حابأ نم مزايف ضرالا ماوه نم امبنأ امهتجح نمو : لاق . برقعلا الو ةيحلا مرحلا لتقي ال : الاقف اداحو

 ىلا برقعلاو ةيحلا ريغص لتق ىف فالح ةيكلاملا دنع معن « هل ىنمم ال لالتعا اذهو « ماوملا رئاس ىف كلذ لثم

 مرحلل املنق زاوج ىف ءالعا فلتخمي مو « ليجستلا ابف زوحيو ةنكاس ةزمهب ( دأفلاو ) هلق . ىذالا نم نکمتن ال

 ةنسلا فالخ اذه : لاقو « رذنملا نبا هجرخأ مرحلا ابلتق اذإ ءازج ابف : لاق هلاف ىمخنلا مهاربإ نع یکح ام الإ

 ناك ام : لوقلا اذه هل اوركذ امل لاق ديز ن داح نع حصص دانساب قبلا یورو 1 معلا لهأ هيمج لوق فالخو

 . عمس ام ةرثكل ىمشلا نم اهل اعات نسحأ الو < نم حمس ام ةلقل ىمخنلا مهاربإ نم راثآلل ادر شف ةفوكلاب

 ذرجلا اهنم : عاونآ رأفلاو . ىذآلا نم نكمتي ال ىذلا اهنم ريغصلا لتق زاوج ىف انالخ ةيكلاملا نع سأش نبا لقنو

 ىف ایکحو « طفلا ةرأفو ‹ كسملا ةرأفو < لبالا ةرأفو ۰ ماللا نوکسو ةمجعملا مضب دلخلاو ‹ رع نزو مجاب

 ايست ببس مدقتو « رباج ثيدح نم اهلع ةقسيوفلا قالط] بدالا ىف ىتأيسو « ءاوس لتقلا زاوجو لک لا ميرحت

 بلكلاد ) هلوق : ملعأ هللاو حو ةنيفس لابح تعطف امال كلذب تي ام'] ليقو . ديعس ىبأ ثيدح نم كلذب

 بلكلا فو . ديبعو دابعو دنعاک , حتفلاب بيلكو بالكو بلكأ عملا ةبلك ی الاو فورعم بلكلا ( روقعلا

 ةحشارلا مشو رثآلا ءافتقا نم هيفو . هباب ىف ىفأيس اک ديصلاو ةسارحلل عفانم هيفو . بكم هنأك ةيعبشو ةيميهب

 ٠ مالسلا هيلع حون ةسارحلل هذختا نم لوأ نإ لقو . هريغل سيل ام ملعتلا لوبقو ددوتلاو مونلا ةفخو ةسارحلاو

 « انه هب دارملا ىف ءاملعلا فلتخاو . هلاصخ نم ةلمج قلخلا .دب ىف ىتآي و « ةراهطلا باتک ىف هتساحن ىف ثحبلا قبس دقو

 روقعلا باکس : لاق ةريره ی نع نسح دانساب روصنم نب ديعس ىورف ؟ ال وأ موپف» اروقع هنوكب هفصول لهو

 : رفز لاقو ؟ ةيحلا نم رقعأ بلكى أو : لاقف روقملا بلكلا نع هولأس مهنأ رسا نب دیز نع نايفس نعو . دسألا

 دالا لثم مهفاغأو مهلع ادعو سانلا رقع ام لك: أطوملا ىف كلام لاقو . ةصاخ بئذلا انه روقملا بلكسااب دارملا

 دارملا : ةفينح وبأ لاقو . روهجا لوق وهو « نايفس نع ذيبع وبأ لقن اذكو . روقعلا وه بئذلاو دبفلاو رفلاو

 ل هلوقب دوپمجل ديبغ وبأ جتحاو . بئذلا ىوس محلا اذه ىف هب قحتلب الو ۰ ةصاغ بلکلا انه بلكلاب

 برقع ی نب لقون ىبأ قيرط نم مالا هجرخأ نسح ثيدح وهو , دسالا هلتقف « كبالک نم ابلك هيلع طلس مپ

 حراج لكل لبق اذبلف « بلكلا مما نم ابقتشاف ( نيبلكم حراوجلا نم متلع امو ا ىلاعت هلوقب جتحاو « هيبأ نع

 كلذ لدف ريطلا عابس نم امهو رقصلاو ىزابلا لتق مرح ىلع اوقفتا .املعلا نأب ةيفنحلل ىواحطلا جتحاو . روقع

 . بئذلا وهو هتفص ىف هکراش امو بلكلاب ميرحتلا صتخم كلذكو 6 ةأدحلاو بارغلاب ميرحتلا صاصتخا ىلع
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 : لاق مهمظعم لب « هريغو رقصلا هيف لخديف « سرتفاو ادع ام لك لتق اوزاجأ مهفلاخ ناف « قافتالا درب بقعتو

 حرصف « هئانتقاب موي ۸ ام روقملا ريغ ىف ءاملعلا فاتخاو . هلتق نع ىبن ام الإ هلك أ نع ىهن ام لك سل اپ قحتلي
 لاقف یووللا مالک فلتخاو . زاوجلا ىعفاشلل الا » ف عقوو « امهريغو یدررالاو نيسح نایضاقلا هلتق مجرحتب

 ريغ هنإ : بصغلاو مميتلا ىف لاقو ٠ هلتق زوجب ال مرتع هنأ ىف انباععآ نيب فالخ ال : « بذهملا حرش » نم عيبلا ىف
 ىف هعبتو ىعفارلا رصتقا هلتق ةهارك ىلعو . ديدش فالتخا اذهو . هزات ةهارك هلتق هرکی : جحلا ىف لاقو « مرت

 الإ کا اذه ىف اب سخا ريغ قاحلإ ىلا مدقت اک روهجلا بهذو . ملعأ هللاو هیزتت ةهارك اهنأ : 00

 ام اهنوكل : ليقو . كلام بهذم ةضق اذهو ؛ ذؤم لك لتق زوجيف ةيذؤم امنوكل : ليقف ىنعملا ىف اوفلتخا مهن

 هب اما و وه مسق دقو . ىعفاشلا بهذم ةمضق اذهو « هيف مرحلا ىلع ةيدف ال هلتق زوحب ام لك اذه ىلعف ‹ لكؤي ال

 لک وی الام رئاسك زوج مسقو ۰ ىذؤي ام اهانعم ىف امو سخلاك بحتسي مسق : ماسقأ ةثالث ىلا مرحللل ةبسنلاب ناوبحلا
 مقر « نا ودملا نم هفال هرکی الو داطصالا ةعفنم نم هيف ال حاسف ررضو عفن هنم لصح ام : نایسق وهو هج

 ءازجلا هیفف زوج الف هلتق نع ىبن وأ هلكأ حيبأ ام كلاثلا مسقلاو ۰ مرحي الو هلتف هركيف درض الو عفن هيف سيل

 هتكراشمل بئذلاو « ربخلا توبثل ةيحلا اهب اوقحلأ ملأ الإ سخا ىلع اورصتقاف ةيفنحلا فلاخو . مرحا هلتق اذإ
 وهو سخلا ىف ینعلا روبظب بقعتو « اهريغ نم ىذالاو ناودعلاب أدتبا نم كلذب اوقحلأو « ةيبلكلا ىف بلكلا
 « ىنعملا كلذ هيف دجو ام لك ىلا ىلا ىدمت هيلع صوصنملا ىف رهظ اذإ ینعلا و « بكرملا ناودعلاو ىعيبطلا ىذآلا

 فرصت ىلا ةفاضالاب ىوق ذؤم لك ىلا یذالا ىنعم ةيدعتلاو : ديعلا قيقد نبا لاق .. ابرلا لئاسم ىف هيلع اوقفاو اک
 هيفف لک لا ةمرحب لیلمتلا امأو , دحلا نع جورخلا وهو قسفلاب ليلعتلاب ءاميإلا ةبج نم رهاظ هناف « سايقلا لهأ
 هنأب هرسف نف « قسفلا ريسفت ىلا عجار وه : هريغ لاقو . یبتنا قسفلاب ليلعتلا نم صنلا ءاعرإ هيلع لد امل لاطبإ

 : ىذألاب للع نم لاقو « هب للع لک لا ميرحنو لتقلا ذاو< لاق نمو « هب للع ىذآلاب ناويحلا ةيقب نع جورخلا

 ةيللك مومسلا تاوذ نرم هوحنو عسللاب ىذالا ىف اهكراشي ام ىلع برقعلاب هبن هنأكو  ةفلتخم ىذألا عاونأ

 امهكراشي ام ىلع ةأدحلاو بارغلاب و « سرع نباك ضرقلاو بقللاب ىذالا ىف اهكراشي ام ىلع ةرأفلاب و « روبنزلاو
 للع نم : لاقو « دبفلاو دسالاک رقعلاو ناودعلاب ىذآلا ىف هكراشي ام ىلع روقعلا بلكلاب و , رقصلاک فاطتخالاب
 ةبلغلاب صيصختلاو < اهاذأ معب ثيحب سانلل اهتسبالم ةرثكل سنا لع رصتقا ام ] لتقلا زاوجو لک لا ميرحتب
 بحي الو « صاصتخا الو دحأل ابف كلم ال قساوفلا هذه نأ مامالا نع یمفارلا لقن : ( ةلمكت ) . هل موپفم ال
 لتق زاوج ىلع هب لدتساو . لمأتملف ٠ ینعلا ىف ام. قحتلپ امم سجا ريغ ىف كلذ لثم رکذ مو ‹ ابحاص ىلع اهدد
 « ىلوأ وه لب لتقف قساف لتاقااو قسفلاب للعم ءايشآلا هذه لنق ةحابإ نآل لتقلا هيلع بجو نم مرحلا ىلا أجل نم
 . هيلع قسفلا ینعتقم ةماقاب ىلوأ وهف هسفن ةمرحل كتاه قسفلا بكترا اذإ فلکلا و « ىعيبط تاروكذملا قسف نآل
 . ىلاعت هلا ءاش نإ هيلي ىذلا بابلا ىف هيف لوقلا طب یایسو « عازألل لبات ثحب هنأ ىلا ديما قيقد نبا راشأو

 ؛ هلاخ ىمخنلا وه دوسآلاو « ىمخنلا هزي نبا وه ( مهاربإ ىتثدح ) هلو ۰ دوعسم نبأ ثيدح ( كلاثلا ثيدحلا )
 ىف ) هلوق . قلخلا .دب ىف هئایب أيس اک ثيدحلا اذه دانسإ ىف شعالا ىلع فلتخا دقو . دومسم نبأ وه هقا دبعو
 مش لاذو < ةفرع ةلمل ناك كلذ نآ ثايغ ن صفح نع ريع نبأ قیرط نم ليصامسالا دنع عقو ( ينمي راغ
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 . نوكي نأ لاتحال , مارحالا لاح ىف ةبحلا لقب سآ هنأ ىلع لدي ام هللا دبع ههیدح ىف سيل لاق نم ىلع درلا كلذب
 أرصتخم ثايغ نب صفح نع نيك لا نع هل ظفللاو ةعزخ ناو ملم هاور دقو ٠ ةضافالا فاوط دعب كلذ

 لاق : بابلا ثيدح بقه تقولا ىنأ ةياور ىف عقوو « ىن مرحلا ىف ةيح لتقب امر رمأ قلب ىنلا نا » هظفا و

 . اسأب هيف ىنعي - ةحلا لتقب اورب مل مملو ٠ مرحلا نم ىنم نأ اذهب اندرأ ال : فنصلا وهو هللا دبع وبأ
 هقب ر فح مل ىأ ( ةبطد ) هل . دوعسم نبا ثيدح بقع هلو ٠ بابلا رخآ ىف رذ أ دنع مالكلا اذه عقوو
 اک کنم املس هللا نا ىأ « کرش تیقو » لوق كلذكو ٠ نا لوعفم هنال بصنلاب ( اهرش میقد اک) هلوق ۰ اب
 ‹ ةيحلا لتق مرحلل نأ ىلع للملا لهأ نم هنع ظفح نم عمجأ : رذنملا نبا لات . ةلباقلا زاجم نم وهو . اهنم مكملس
 كثيدحلا) . ىذالا نم نکمتب ال تم اهنم رغص ام ءانثتسا نم ةکلالا دنع ام و داحو كىملا نع مدقت اع بقعتو

 هام هنأ ىنعملاو « نع ینمع ماللا ( قسیوف غذولل لاق ) هلوق . سیوآ دآ نبا وه ( ليعامس] انئدح ) هلوق : ( عبارلا

 ىف أيس اک اهريغ هم دظف كلذ عنم ىلع لدي ال هعمست مل امنوكو . احابم هلتق نوک نأ اقسيوف هابإ هتيمست ةيضقو
 لقن نكل « مرحلاو لحلا ىف هلتق زاوج ىلع قافتالا ربا دبع نبا لقنو « هريغو صاقو ىبأ نب دعس نع قلخلا ءدب
 سفلا نم سيل هنآل . قدصتي هلتق ناو : مساقلا نا داز « غزولا مرحلا لتقي ال : كلام نع هريغو محلا دبع نبأ
 اذهو . هلتقب ساب الف كاذآ اذإ : لاقف مرحلا ىف خزولا لتق نع لس ءاطع نأ ةبيش ىبأ نبا یورو . اهلتقب رومألا
 هاذآ ىلع هلتق فقوت مهفب

 ملا "رجش دمی ال اپ - ۸
 کوش "دمی ال » ی یبلا نع امهنع ا يضر سابع نبا لاقو

 لاق هنأ یود ما عرش ىلأ نع ئرعقلا دیس ىبأ نب ديمص نع يللا انثدح ةف اشم - ۲

 دلل هب هللا لوسر هب ماف ًالوق کلید 'ربمألا ابا ىل نذئا » ةكم ىلإ ثومبلا مپ وهو ديعس نب ورمعل

 : لاق مث هيلع یو" دع نإ وب ملک نج یانع نت رصبأو ىلق عو یاهو ءرعتفلا عوب نم
 امد اهب نسب تأ رخآلا مويلاو هللا نمي یال لحي الف < سانلا اهني لو هلا اهتكرح کم نإ
 نذأي لو لب وسر َنِذأ هللا نإ : هل اولو تلي هلا لوسر لاتقل صخر دحآ ناف . ةرجش اهب دی الو

 ليقف . بلال دهانلا ملی « سمألاب امتمرک مويلا اهحمرُح تدلع دقو « راهن نيب ةعاس ىل نأ امو ءمكل ٠
 bly > صام ديوب ال مرا نا « حير ابأ اي كنم تفذب عن : لاق ؟ وئرمع كلا لاف ام : يرش ىبأل
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ال ىأ ةمجلا داضلا حتقر هلوأ مب ( مرحلا رجش دضمب ال باب ) هل
 ينلا نع سابع نبا قو ) لوق . عطقب 

 نب هلأ دبع ةاهر ىف ( ديعس نع ) هلق . كانه هيف حبلا أوو باب دمب الوصرم یاس ( هكوش دضعب ال لَ

 هنال رظن هفو . اه عقو اذك ( یودملا عرش نبأ نع) هلق . ملعلا ىف مدقن اک ديمس ىتثدح تللا نع فسوت

يأ ىمكلا هل لاقي اذهلو . ةعازخ نم نطب تی نب ةعيبر نب بمک ىنب نم ىعازخ
 ٠ ىدع ىنب نم وه سیلو , اض

 ونب مهل لاقي نطب ةءازخ ی ليقو . شيرف نم بمكن یدع بل افیلح ناك هلعلف ‹ رضم ىدع الو شيرق ىدعال

تيس دنت يي نأ نا اور ی عقار دن : ی
 نأ دوبل علا تار « دجآهجرخآ « عرش اآ 

 ليقو دلیوش نإ ورع ليقو بك ليقو نحرلا دبع ليقو ورع نب “لاه ليهو رخص نا ليفو ورم نب دليوخ

 ىراخبلا ف هل سيلو « نيتسو نام ةنس اب تامو ةنيدلا نكسو . هموق ةيولأ ضعب لمحو ٠ حتفلا لبق ماس « رطم

 ةيمآ نب صاعلا نب ديمس نب صاعلا بأ نبا ىأ ( ديعس نب ورمما ) هلق ۰ نيرخأ نيئيدحو ثيدحلا اذه ىوس

 دنع عقوو . لعلا باتك نم « للعلا خيل باب » ىف ثيدحلا ضعب حرش عم كلذ مدقت دقو ‹ قدشالا فورعملا

صقلا حضوت هلوأ ىف ةدايز ىربةملا ديعس نع یا نبا قيرط نم دمحأ
 كم ىلا ديعس نب ورمع كعب امل و ىهو دو

ب هنا لود نم عم ام ءريخأو هملكف عرش وبأ هاتأ ريبزلا نبا وزغل هئعب
 سلجل هموق یدال ىلا جرج ھم ٠ 

تتفا نيح لب هلا لوس عم انك انإ اده اب هل تلق : لاق هموق ثدحل هعم تلج هيلا تمقف ۰ هيف
 ناك الف ۰ ةكم ح

 رکذف «ابيطخ قلي هللا لوسد انف ماقف ؛ كرشم وهو هولتقف ليذه نم لجر ىلع ةعازخ تدع حتفلا موي نم دغل

 لوقي هم هنأ ىعازخلا يرش بأ نع ىبللا ديزب نب لسم نع ىرهزلا قيرط نم اضيأ دمحأ جرخأو . تيدحلا

 لَو هلا لوسر مآ مث . کم وهز ان رایت اما قب ركب ىنب لاتق ىف حفلا موي گل هللا لوسر انل نذا »

 اوناكو ةيلهاجلا ىف مرتو ناك دقو رب هفأ لوسر ديري مرحلا ىف ليذه نم الجر ادم طهر دغلا قلف ‹ فيسلا عض وب

تیار ام اديدش ابضغ بضغ قلب هللا لوسر كلذ غلب الف « هولتقف هنوبلطإ
 ماَق للص الف < هنم دشأ ابضغ بضغ ه

 ةصقلا هذه هثیدح ىف ةریره وب ركذ دقو . ىبهتا « ةكم مرح هللا ناف دعب امأ : لاق مث هلهأ وه ام هللا لع ىنئأف

نأ اب رکذو ٠ ملعلا باتنک نم « ملعلا ةباتك باب ه ىف اهباع مالكلا مدقتو ةرصتخم
 ةنيدملا ىلع اريمأ ناك ديعس نب ورمع 

 هخياشم نع ةصقا ىربطلا رکذ دقو ٠ كم ريبزل' نب هللا دبع وزغل اشيج ةكم ىلا زپج هنأو ةيواعم نب ديزي لبق نم

 اههدق لمقو ٠ نيكس هنس ةدع2" ىذ ىف ةيواعم ن ديزب لبق نم ةنيدملا ىلع الاو دعس نب ورمع مودق ناك : اولاقف

 نب ورع هيلا زهجل « ةكمب ماقأو هتميب نم ريبزلا نبا عنتماف « ةفالخلا ديزي اف یو ىلا ةنسلا یهو اپنم ناضمر ی

دبع هيخال ايداعم ناكو ریزان ورع مہلع أو ایج ديعس
 هلسرأ م هتطرش هالو دق ديعس ذب ورع نا . هللا 

 اذ شيجلا لز الف . ةصقلا ركذف يرش وآ ءاجو . عنتماف ءاهتف ديعس نب ورع ىلا ناوم ءاجل « همخأ لاتق ىلا

هوخأ هنجسف دیزل نب ورع رسأو مومزهف کم لهأ نم ةعاج مهلا جرخ ىوط
 ديلا نإ ورع ناكو مراع نجسب 

رمع تام ىح هنم هقا دبع مهداتأف هيخأ ىلا ليملاب مهتا نم ةنيدلا لهأ نم ةعاج برض دق
 . برضلا كلذ سرم و

عقو ةروكذمل ا ةعجارملا نأ ىدقاولا ىزاغمو قمحس] نبال ةريسلا ىف عقو : ( هیبنت )
 نب ور نيبو خرش ىلأ نيب ت

 ثعبي وهو ) هلوق . لعأ هقاو . ثرعبملاو ثعابلا عجار عیرش وبأ نوكي نأ لمتحا اظوفحم ناك ناف « نيبزلا

لاقل زمنا شیلا هب دارملاو ردصملاب لوعفللا ةيمست نم وهو ثوعبم ىنممب تعب عج ىه ( ثوعبلا
 (نللا) هلق . 
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 ريمالا اهيأ اي هيف لصآلا ( ريمالا امأ ) هلوق . املبق ام راسكناو اهنوكسل ءاب ةيناثلا عبلقف نيت زمه نذثا هلصأ
 ناطلسلا نأ و ةحصنلا مه وبقل ىعدأ نوكيل ناطلسلا ةبطاخم ىف فطلتلا نسح هنم دافتسيو ٠ ءادنلا فرح فذغ
 ةراثال اببس نوكي دق هل ةظاغلاو كلذ كرف ۰ هيلع هب ضرتعي مآ ىف ناك اذإ امس الو هناذثتسا دعب الإ بطاخم ال
 « لوقلل ةفص ( هب ماق ) هلق . « ىل نذئاو ١ فسملا دلاو لوق ولا فنانو . هبطاخ نم ةدئاعمو هست

 ىانذأ هتممس ) هلق ۰ هناب مدقت دقو حتفلا موب یناث ىأ بصنلاب « دغلا , هلوقو . حلا ىلاعت هللا دح وه لوقلا و
 نینذالا ركذو ؛ةطساو ريعب هع هتلح ىأ « هتعمس » هلوقف : هوجولا عيمج نم هل هظفح نايب ىلا ةراشإ هيف ( خا

 هعام نأو كلذ قيقحت ىف ةدابز « ىانمع هترصبأو , هلوقو ۰ هتبثت و هميفل قيفحت « ىلق هاعوو , هلوقو « ديكأتلا

 هلوق نم ذح یو « روكذملا لوقلاب ىأ « هب ملكش نيح » هلوق و . ةدهاشملا عم لب طقف توصلا ,إع ادابتعا سيل هنم
 نيب ءانثلا بابحتسا هنم ذخزیو . ملكت هلوقل ناي وه ( هقا دح هنا ) هلوق . بلقلا هلع لقعلا نأ « ىلق هاعوو د

 ۰ « دعب امآ » ابف لاق هنأ قع) نآ ةياور نم مدقت دقو . ةمهملا رومالا ىف ةبطخلاو ماكحالا نييبت و معلا ملعت یی

 نمؤيو اهلهأ لتاقب ال نأ ةكم ىف ىلاعت هللا کح نأ ءرهاظو ؛ ءاضقو ابءرحتب کح ىأ ( ةكم مرح هللا نا ) هلق

 مل وأ ) هلوقو € انمآ ناك هلخد نمو ) ىلاعت هلوق ىف نيرسفملا لاوقأ دحأ وهو هل ضرعتي الو اهب راجتسا نم

 تاوامسلا قلخ موي هللا همرح دلب اذه » ظفلب سابع نبا ثيدح ىف باب دعب ىقتأيسو ٠ ( انمآ امرح انلمج انآ اور
 نال « ةكم مرح مهاربإ نا »سنآ ثيدح نم هريغو داهجلا ىف قلا هلوق نيبو اذه نيب ةضراعم الو «  ضرالاو
 مهاربإ نأ ضرآلاو تاوامسلا قلخ موي ىضق ها نأ وأ « هداهتجاب ال ىلاعت هللا أب ةكم مرح مهاربإ نأ ینعلا
 لوأ وأ ٠ امارح هللا دنع كلذ لبق تناكو ۰ سانلا نيب اهم رحت رهظأ نم لوأ مهاربإ نأ ىنعملا وأ « 5م مرحیس

 همف دحأل الو دحال بسني بیس ريغ نم ءادتبا ةكم مرح هقا نأ هانم : ىطرقلا لاقو « نافوطلا دعب هرهظأ نم

 تباث اهم رحت نأ سانلا اپمرح لو هلوقب دارملاو « سانلا اهمرحي مو » هلوقب ىنعملا دك آ اذه لجالو : لاق « لخدم
 ىف ىنعي سانلا تامرح نم سیل و « كلذ لاثتما بجيف هقا تامرح نم اهنأ دارملا وأ ۰ هيف لقعلل لخدم ال عرشلاب

 لوأ نم ةرمتسم اهتمرح نأ هانعم ليقو . كرت ىف داهتجالا خوسي الف مهسفنأ دنع نم ءايشأ اومرح اک ةيلهاجلا
 هتمزل هللاب نمآ نم نال لاثتمالا ىلع هيبفن هيف ( حلا لحي الف ) هلوق . قي ىنلا ةعيرش هب تصتخا ام سیل و « قلخلا

 هب قلعت دقو , هيلع باسحلا فوخ هنع یه ام بانتجاو هب سم ام لاثتما همزل رخالا مويلاب نمآ نمو ٠ هتعاط

 ینلا وه نمؤملا نأب مهباوجو « هفالخ شک آلا دنع حيحصلاو « ةعيرشلا عورفب نيبطاخع ريغ رافكلا نإ : لاق نم
 ىنلا : ديملا قيقد نبا لاقو . هريغ نع كلذ ىنن هيف سيل و ٠ هعم مالكلا لمجل تامرحا نع رجزني و ماكحالل داقني
 هنع ىبملا اذه لالحتسا نأ ىبعملاف 6 نينم ؤم متتكنإ اولكوتف هقا لعو ) ىلاعت هلوق وحن « جبيبتلا باطخ نم هنأ هارأ

 دحال لحي ال ليق ولو ۰ فصولا اذه رکذل یضتقلا وه اذبف « هفانب لب رخالا مويلاو هاب نمؤي نمي قبلي ال
 ىلع هب لدتساو « ملا ىف هطبض مدقت ( امد ام كفسي نأ ) هلو . ميرحتلا دافأ ناو ضرغلا اذه هنم لصحم مل اقلطم
 اهب دضعي الو ) هلق . سابع نبا ثيدح ىلع مالكلا ىف باب دعب هيف ثحبلا قأيسو « 5« لاتقلاو لتقلا ميرحت
 وه باشم نبا انل لاتو ۰ داضلا مضب « دضعي » نولوقي ثيدحلا باحصأ : ىذوجلا نبا لاق . عطقي ال ىأ ( ةرجث
 لاتو « رجشلا عطق ىف فويسلا نم نهتمملا دضعملا : ليلخلا لاق « اب عطقي ىلا ةلالا هلوأ رسكب دضعلا و  اهربكب
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 ءاخلاب « دضخم ال ١ ظفلب ةبش نب رمعل ةياور ىف عقوو « هدضع ىف ءوسب هباصأ اذا لجرلا دضع نم هلصأ : ىربطلا

 صخ : ىطرقلا لاق ‹ عطقلا ىف لمعتسيو رسكلا دضحلا لصأ ناف انعم ىلا عجار وهو ؛ ةلمهملا نيعلا لدب ةمجعملا
 روم او هيف فاتخاف ىدآ ةجلاعم, تبني ام امأف « ىدآ عنص ريغ نم ىلاعت هنا هتبني ام همطق نع یپللا رجشلا ءابقفلا

 لوألا عونلا نم عطق ام ءازج ىف اوفلتخاو . ةمادق نبا هحجرو « ءارجلا عيمجا ىف : ىعفاشلا لاقو « زاوجلا ىلع

 : ىعفاشلا لاقو . ىده هتميقب ذخؤي : ةفينح وبأ لاقو ۰ رفغتسي : ءاطع لاقو . مای لب هيف ءازج ال : كلام لاقف
 نأ همزاي ناك هنأب راصقلا نا هقمنر ۰ دیصلا ءازج ىلع سابقلاب ىربطلا جتحا و . ةاش ابنود امفو ةرقب ةمطعلا ىف

 رجم حیطق ميرحت ىلع اوقفتا : ىبرعلا نبا لاقو . هب لئاق الو لحلا رج نم ائيش عطق اذإ مرحلا ىلع ءازجلا لمي
 قرولا ذخأ اضيأ ذاجأو « هنع رو وبأ هلقن اذك , ةرجشلا عورف نم كاوسلا عطق زاجأ یعفاشلا نأ الإ « مرحلا

 هعبطب ىذؤي هن وكل كوشلا عطق اوذاجأو « امهریغر دهاجبو .اطع لاق اذ و اكل الو اهرضي ال ناك اذإ رثلاو

 ىلوتملا هحصو « هکوش دضعي الو » ظفلب باب دعب سابع نبا ثيدح ىف أس اک روپمبا هعنمو « قساوفلا هرشأف

 كوشلا ميرحن ىلع صنلا دري مل ولو ىتح « هب ربدعي الف . :صنلا ةلباقم ىف روكذملا سايقلا نأب اوباجأ و « ةيعفاشلا نم
 ناف اضيأ قرافلا مايقلو « كلذك مرحلا رجش بلاغ نال ك كا عطق رحت ىلع ليلد رجلا عطق ميرحت ىف ناكل

 فاصغالا نم رسكنا امب عافتنالاب سأب الو : ةمادق نبا لاق ۰ 'رجشلا فالخب ىذالاب دصقت ةروكذملا قساوفلا
 ( دحأ ناف ) هلوق . افالخ هيف لمن الو دح هيلع صف قرولا نم طقسي ام الو ىدآ عنص ريغب رجشلا نم عطقناو

 دحأ دنع بئذ ىبآ نبا ةياور قو ۰ ةصخرلا نم قشم « صخر“ » هلوقو :٠ هدعب ام هرسفي رمضم لعفب لعاف وه
 ديزي نب ءاطع لسم ىفو « سانلل اهلحي ملو ىل اهلحأ هقا ناف « كتي هنا لوسرل تلحأ : لاقف صخرتم.صخرت ناف »

 هلوأ حتفب (ىل نذا اماو) هلوق ٠ « ل هللا لوسد اجف لتق لوقیف دحأ ىب ناسي الف » روصنم نب ديعس دنع

 عولط نيب ام اهرادقم نأ ملعلا ىف مدقت ( راهن نم ةءاس ) هلو . لومفلل .انبلا ىلع همضب یوریو « هللا لعافلاو

 : لاق کم تحتف ال » هدج نع هببأ نع بيعش نب ورع قیرط نم دمحأ دنع ثيدحلا ظفل و « رصعلا ةالصر سما

 ةعازخ نم لجر قلف ۰ حالسلا اوفک : لاق مع « رصعلا ىلص ىتح مل نذاف . ركب ىنب نع ةعازخ الإ « حالسلا اوفك

 ىلا هرهظ ادنسم هّيأرو  لاقف ابيطخ ماقف ب هقا لوسد كلذ غلبف « هلتقف ةفلدزملاب دغ نم ركب ىنب نم الجر

 جیپآ ىذلا تقولا ىف عقو - لطخ نباك- مهلتق ىف يقلب ىنلا نذأ نم لنق نأ هنم دافتسيو . ثيدحلا ركذف « ةبعكلا

 . لطخ نبا ةصق نع باوجلا ىلا جاتحاف هرهاظ ىلع « راهنلا نم ةعاس » هلوق لمح نمل افالخ . لاتقلا هيف مقلب ىنل
 دارملا ( مويلا ) هلوقو . نذإلا ظفل نم ةدافتسلا لاتقلا ةحابإ ةلياقم ىف ىذلا کما ىأ ( اهتمرح تداع دقو ) هلوق

 ىفاذكو . « ةمايقلا موب ىلا مارح یه مث د هلوقب ةروكذملا بئذ ىبأ نبا ةياور ىف هتياغ نيب دقو « رضاحلا نمزلا هب.

 ( بئاغلا دهادلا غلبيلف ) هلوق . « ةمايقلا موي ىلا هللا ةمرحم مارح ىهف » هلوقب باب دعب ىتآلا سابع نبا تیدح

 هنأو « غالبالا همزا دق ةبطخلا دبش نم لك نأ مولعم هنال « دحاولا رخ لوبق زاوج ىلع ليلد هيف : رر رج نا لاق

 سال نكي مل الإو . ءاوس عمالا مزل ىذلاك هغلبأ امب لمعلا ضرف هل مزال وهو الإ مهنع بئانلا غالباب مثرمأي م
 . ةعازخ نم هموق ضعب هنأ قمس] نبا ةياور رهاظو « لئاقلا مسا فرعأ مل ( جرش ال ليقف ) هلوق . ةدئاف غيلبتلاب

 دارملاو ء ابراه ىأ ءارلا ليقثتو ءافلاب ( ااف الو ) هِلوَق . مصعي الو ريج ال ىأ ةمجملا لاذلاب ( ذیعب ال ) هلوق
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 ديعس نب ورع برغأو , ءادلعلا نيب فالخ ةلأسم یهو : مرحلاب اريجتسم ةكم ىلا برپف لتقلا دح هيلع بجو نم
 .نبا راشأو « معلا ىف هريسفت مدقت ( ةبرخب ) هلوق ٠ دنتسم الب مومعلا هصيصخت قد ليلدلا قاسم كلا هقايس ىف
 نكل حي ینعلاو « ىزخلا نم هلمج ةدحولا لدب ةيناتحتلاو ءارلا لدب ىازلابو هلوأ ركب هطبض ىلا برملا
 ركذو « ةبزجلا نم هلعج امج ةمجعلا ءاخلا لدب اف هجولا اذه کج امل ىنامركلا برغآ و ٠ ةياورلا هيلع دعاست ال
 رهاظااو ۰ ىوارلا نم ريسفت وه ( ةيلب ةبرخ ) هلوق ۰ ماعلا دعب صاخلا نم نايصملا ركذ دعب مدلا اذكو ةيزجلا
 «ةقرسلا ىنعي  هرخآ ىف لعلا ىف قبسو « ةيلبلا ةبرخلا : هللا دبع وبأ لاق » هرخآ ىف یزاغلا ىف عقو دقف ٠ فنصلا هنأ
 <« لبالا ىف داسفلا ةبرخلا : ليلخلا نعو . ةقرس لک ىف تلمعتسا مث لبالا ةقرس اهلصأو « اهلي وأت ىف ليق ام دحأ یهو
 نم مو دقو . ةقرسلا یهو ةبارخلا نم ةدحاولا ةلعفلا هحتفپ و ؛ داسفلا ليقو ةروعلا هلوأ مضب لیقو « بيعلا ليقد

 نم لعأ نوكي ناطيشلا مطلا ةما ركال : مزح نبا لاق « همالك هنمضت اب جتحا و اثیدح اذه ديعس نب وري مالک دع
 هنأ ىلع لاد ديعس نب وربع باوج نع حيرش ىبأ توكس نأ معزف لاطب نبأ برغأو . لب هللا لوسر بحاص
 ورمعل تلقف يرش وبأ لاق : هرخآ ىف لاق هنأ دمحأ ةياور ىف عقو ام هيلع ركعيو ۰ دوکذلا ليصفتلا ىف هيلا عجد
 امأإو « هقفاوي م هنأب رعشي اذبف . كتغلب دقو « انيئاغ اندهاش غلبي نأ انرمأ دقو . ابئاغ تنكو ادهاش تنك دق
 « عرش یال اءاوج وربع لوق سيل : اضيأ لاطب نبا لاقو . ةكوشلا ةوق نم هبف ناك امل هنع هزجمل هتفقاشم كرت
 حييرش ابأ ناف « مرحلا ىف هيلع دحلا ةماقإ ذوحي هنأ هيلا أجل مث مرحلا ريغ ىف ادح باصأ نم نأ ىف هعم فلتخ ملهنآل
 هباجأو هباوج نع وره داحو « ثيدحلاب هلالدتسا ىف نسحأف الع برحلا بصنو ةكم ىلا شيجلا ور ثعب ركنأ
 حص : هل لاق هنأك بجوملاب لوقلا ىضتقي امب باجأ اماو « هباوج ىف دح مل هنأب ىيطلا هبقعت و . هلاّؤس ريغ نع
 ببسب ناك صخرتلا كلذ ناف « هنم هتمهف ام فالخ ةتركذ ىذلا ثودحلا نم دارملا ىنعملا نكل « كظفحو كعامس
 : تلق . یناثلا لمبقلا نم هيف انآ ىذلاو ۰ مرحلاب راجتسا مث مرحلا جراخ لتقلا قحتسا نم لتق ببسب سيل و حتفلا
 « ورمع باوج حصي ىتح هنم ارارف مرحلاب ذامف دح هيلع بحي مل ريبزلا نبا نال « ليلد ريغب ورمع نم ىوعد اهنكل

 ىف هيلا رضحيو ةفالخلاب هل عيابي نأ ريبزلا نبا سم ديزي ناكو , هبانتسا ینلا ديزي ةعاط بوجو یر, ورمع ناك ممن
 هعانتماب صاع هنأ دقتعي ورم ناكو « هللا ذئاع كلذب هل لاقي ناكف مرحلاب ذاعو ريبزلا نبأ عنتماف الولغم ىنعي ةعماج
 ةبش هذهف « ادارطتسا ركذ ام ةيقب ركذ مث ء ايصاع ذيعب ال مرحلا نا  هلوقب مالک ردص اذهلو دیزب ىمأ لاثتما نم
 اک اضيأ ءابلما نيب فالتخا ابف ورعو عرش ىبأ نيب فالتخالا اف عقو ىلا ةلأسملا هذهو . ةيهاو یهو وربع
 .رملا رابخ] زاوج مدقت ام ريغ دئاوفلا نم حيرش ىبأ ثيدح ینو . سابع نبا ثيدح ىلع مالكلا ىف باب دعب یتایس

 ةظعوااو نيدلا مآ نم هريغي ام رك اجلا ىلع ملاعلا راكنإو « كلذ وحنو همم امل هطبضو هتل یضتقی امب هسفن نع
 زاوجو « غيلبلا مالكلا ىف ديك أتلا عوقوو . ديلاب عطتسي مل اذا ناسللا ىلع راكنالا ىف راصتقالاو « خردتو فطلب
 جورخلا هبفو . دهتحي ىلع ةجح دبنجب ابف نوكي ال دابتجالا لئاسم نأو « خسنلا زاوجو « ةينيدلا رومألا ىف ةلداجلا
 . ةونع تحتف ةكم نأ : لاق نم هب كسمتو « كلذ نم !"دب عيطتسي ال نم هراكملا ىلع ربصلاو غیلبتلا ةدهع نع
 فالخ هنأب بقعتو « هيلا تعب مل نکل هلعف ول هل ازئاج ناك لاتقلا نأب احلص تحتف لاق نم لوأت : ىوونلا لاق
 ىلع مالكلا ىف خیرش ىبأ ةصق ىف لوتقملاو لتاقلا ةيمست تمدقت دقو . یزاغلا ىف هيف ثحبلا ىنأيسو « عقاولا
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 تحت لا

 حس

 ةر ره ىلأ ثبدح

 مرحلا دی ال باپ - ٩

 لا يضر 2 نبا نع ةم ركع نع دلاخ انثدح 5 ليغ ان دع یا ن دم اش - ۴

 لتا ر « یدمب دم لالا لبق دحأل لج لف « ةكم مارح هلا نإ » لاق ات "ینلا "نأ امهنع

 . فکر الإ اپل متان الو « اهُديَص هی الو ٠ اهر جش ضعي الو « اهالخ تخت ال ( هات امام

 « "رخدالا الإ : لاقف . اروبقو انتا رخذإلا الإ هللا "لوسر اپ : سايعلا لاقو.

لو ام ىردت له : لاق هم ركع نع دلخ نعو
 "ناکم لعب لظلا نهی نأ وه ؟ « اهدي "فی ا

 وه ليقو « دايطصالا نع ةيانک وه لبق ؛ ةحوتفملا ءافلا ديددت و هلوأ مضي ( مرحلا ديص رفتی ال باب ) هلق

 نع  جاعذالا وهو  ريفنتلا مرحي : ىوونلا لاق, أيس اک هرهاظ ىلع
 ال وأ فلت ءاوس ىصع هرفن ناف ؛ هعضوم

 1 ىلوالاب فالتإلا مي رحن ريفنتلا نع ىبنلا نم دافتسي : ءاملعلا لاق . الف الإو قمم هنوکس لف هرافن قا فات ناف

 باور ف ( ىدعب دحال لحن لف ةكم مرح هللا نا ) لوق . ءاذحلا وه دلاخو « قتلا وه ( بامولا دبع انئدح ر هل

 هيف لاتقلا لحي مل هناو » ظفلب هدعب ىذلا بابلا ىف هركذ دقو . ىتالا مالا دصقب قيلأ وهو « لحن الف » ىنيمشكلا

بق دحأل لح ملف » ظفلب ءاذحلا دلاخ نع ناحطلا دلاع قیرط نم عببلا لئارأ ىف فنصملا دنع وهو « ىلإ دحال
 الو ىل

 ٠ « ىدعب دحال لح الو » هلوقب دارلا : لاطب نا لاق ۰ دلاخ نع بيهو قيرط نم دمحال هلثمو « ىدعب دحال لمت

 . ىنا هريغو جاجحلا نم عقر اک دهاشلا ىف كلذ فالخ عوقول عقيس امم رابخالا ال كلذ ىف مكسحلا نع رابخالا

 دحال لح الو » هلوق ىنعم وأ « ضحم رخ هناف « لبق یدحال لح لف » هلوق فالخ ٤ ىبنلا ینعع ريخ هنأ هلصعو

ه ( دلاخ نعو ) هلوق ۰ نييبنلا مناخ هنوكل هدعب عطقنب خسنلا بال « یدمب هللا املح ال ىأ « ىدعب
 دانسإلاب و

 كاذب ةمركع هبن ليق ( حلا اهديص رفني الام یردت له ) هلوق . انه ام حضوأب عویبلا لئاوأ ىف یتآبسو « روكذملا

 : الاقف دهاجيو ءاطع ةمركع فلاح دقو ۰ یلعالا ىلع ىتدالاب اهبنت ىذالا عاونآ راسو فالتإلا نم عنملا ىلع

 خيش نع محلا قيرط نم اضيأ ةبيش ىبأ نبا یورو . ةبيش ىبأ نبا هجرخأ ۰ هلتق ىلا ضفي مل ام هدرطب ساب ال

 تءاجل « کم تويب ضعب ىلع عقوف داطف هديب ربع راشأف « رع دي ىلع قرذف تيبلا لع ناك ًاماح نأ ةكم لهأ نم

 هوحن ناثع نع ىرخأ قيرط نم یورو . ةاشب هضن لع رع كهل , هتاكأف ةيح

 کب لاتا لی ال صا - ۰

 امد اهب كن ال : كي یبلا نع هنع فا ۍضر مرش وبأ لاقو

 يضر سابع نبا نع سّاط نع دماجت نع روصنم نع ب رج ان بم ىبأ نان شم - ۱۸۸
 ی ۱ 5 ۴ 2 أوسم . ھ4
 « اوريتاف مترفنتسا اذإو « ةو داهج نكساو ةرحه ال : ةكم حتتفا موب جم ىنلا لاق » لاف امنع ا
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 لاققلا لحب مل هنإو « ةمايقلا م وب ىلإ هللا هم رگ مارح وهو « ضرالاو تا وامملا قاخ ۳4 ا مرح رب اده ناف

 ا 9 ۱
 ‹ كوش دضعب ال « ةمايتلا موي ىلإ هللا ةمرحب مارح ومف ۰ رام نم ةعاس الإ ىل لحب لو « یلبق دحأل هيف

 ا هانز“ ذا .r 3. 00 اف ا د ۴ 2

 رخدالا الإ لا لوسراي : ساما لاق . اهالخ ىللتخم الو ءاهف رع نم الإ هتطقل طقتاي الو « ُهَدِيَص ”رفنب الو

 0 رخذالا ال لاق : لاق . من ویبل و 5 هناف

 مسم دنع عقوو ۰ بابلا ثيدح ىف عقاولا وهو ۰ لاتقاا ظفلب مجرت اذکه ( کم لاتقلا لحي ال باب ) هلق

 لاقو ) هلوق . هركذنس فالتخا امهنم لك ىف ءابلعللو « لاتقاا لدب , لتقلا , ظفلب ىرخأ ىفو « كلذك ةباور ىف

 , لتقا ىلا ىضفي لاتقلا نأ ةبج نم لاتقلا ميرحتل ه لالدتسالا هجوو . باب لبق الوصوم مدقت ( حلا عرش وأ

 روصنم ها ور اذك(سواط نع دهاج نع ) هلق ۰ مميف ىقنلا قاس ىف ةرکسلا ظفلب اهب مدلا كفس مرح درو دقف

 ةيواعم ىلأ نع روصنم نب ديعس هجرخأ السرم هلي ىثلا نعدهاجم نع هادرف شعالا هفلاخو « الوصوم
 . هلصول مكحلاف ظفاح ةمث روصنمو ‹ السم دهاجم نع روباش نب دواد نع نابض نع اضيأ هجرخأو هنع

 نب ىلع ةيا رد ىف كلذب حصفآ و « حتفلا دعب ىأ ( ةرجم ال ) هلوق . روكذملا لوقلل فرظ وه ( ةكم حتتفا موي ) هلوق

 ذإ ابحتفب عطقنا ةكم نم ةرجملا بوجو نأ ینعلا ( ةينو داهج نكلو ) هلوق . داملا باتكىف ريرج نع ینیدلا
 او رفناف رفقا اذاف » هلوقب هرسفو ؛ هيلا جايتحالا دنع هلاح ىلع داملا بوجو قب نکلو « مالسا راد تراص

 اما ةرجملا ىأ « ةرجم ال , لوخدم ىلع فطع « داهج نکل و » هلوق : یبطاا لاق < اوبيجأف ورغلا ىلا متيعد اذإ ىأ

 نمضتو ٠ نيتريخالا اومنتغاف ىلوالا تعطقنا دقو ٠ علا بلط وحن ىلا امإو داهجلا ىلا امإو رافکلا نم ارارف

 ءاش نإ داهجا باتك ىف ىفوّسم كلذ ىف ثحبلا ىنأسو , مالسإ راد رمتست ةكم نأب مب ىنلا نم ةراشب تر دا

 « مارح دلب اذه نأ اوملعاف كلذ متيلع اذإ ءريدقت فوذح طرش باوج ءافلا ( مرح دلب اذه ناف ) لوق . ىلاعت هللا

 نع ثيدحلا اذه لسم ىور الو ٠ هيلإ ال هنم عقب ريفنتتاا ناك اما رح هيلع لاتقلا بصن ناك ال هنأ ةيسانلا هجو نأكو

 « القتسم رخآ اثیدح هلع « للا مرح هللا نإ حتفلا موب لاقو » هلوقب ىناثلا نم لوألا مالكلا لصف ريرج نع قم

 ( هللا همرح ) هلوق . داهجلا ىف یاس اي ريرج نع ىنيدملا نب یلمک ل والا مالكلا ىلع رصتقا نم عیاص یطتقم وهو

 مارح وهو ) هلق . ءاملا فذحب , هللا مرح » ىنبمشكللا ريغ ةياود ىف عقوو « حرش ىبأ ثيدح ىف احورشم قبس

 لاتقلاو لتقلا میرحت ىلع هب لدتساو < هلياحت نم عناملا قحلاب مارح ىأ قحلا ةمرحلا ليقو « هءرحتب ىأ ( هللا ةمرحم

 لتق نمي فالخلا صخو « امف هعقوأ نم ىلع امف لتقا دح ةماق] زاوج ىلع قافتالا مهضهب لقتف لتقلا امأف « مرحلاب

 ةجح الو < اهب لطخ نبا لتقب مهضعب جتحاو ‹ ىزوجلا نبا كلذ ىلع عامجالا لق نعو « مرحلا ىلا أجل مث لحلا ىف
 سابع ناو سع نبا لوق ىضتقم نأ مزح نبا معو ۰ مدقت اک ب ىنلل هيف تلحأ ىذلا تقولا ىف ناك كلذ نال هيف

 ىح مرحلا ىف لقي ال : ةفينح وبأ لاقو . .اطعو دهاجم نع لیصفتلا لقنو « اقلطم امف لتقلا زوحي ال هنأ امهريغو

 ارطضم جرخب : فو وبأ لاقو . ج رغب ىتح ركذيو ظعوب و « ملكي الو سلاحي ال نکل «هرايتخخاب لحلا ىلا جوخ

 لخد مث ادح باصأ نم » سابع نبا نع سواط قيرط نم ةبيش ىبأ نبا یورو « ريبزلا نبا هلمفو ۰ لحلا ىلا

 لطب أف هسفن ةمرح كته ىماعلا نآل ؛ امف اقلطم دحلا ةماقا زوحي : ىمفاشلاو كلام نعو «عبابی مو سلامي مل مرحلا
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 لهأ ىلع اوغب ولف « اهلهأ براحم ال نأ كم صئاصخ نم : ىدرواملا لاقف لاتقلا امأو « نمالا نم هل هللا لمج ام

 هللا قوقح نم ةاغبلا لاتق نال نولتاقي روهملا لاقف لاتقلاب الإ نكي مل ناو ۰ حي مل لاتق ريغب مهدر نكمأ ناف لدعلا
 : ىوونلا لاق . ةعاطلا ىلا اوعجري نأ ىلا مملع قيضي قيضي لب مهلاتق زوج ال : : نورخآ لاقو . اهتعاضإ زوج الف ىلاعت

 فالخ , قينجنملاكءاذأ مي اع لاتقلا بصن مرح رع ليغ تا ناسا باجأو ‹ ىعفاشلا هلع صن لرالاو
 مزجو لافقلا هراتخا ميرحتلاب رخآ لوق یعفاشاا نهو . هجو لك ىلع مهاتف زوج هناف دلب ىف رافكلا نصحت ولام

 راجتسار لحلا ىف ادح ىنأ نم : یربطلا لاق ‹ ةيكلاملاو ةيعفاشلا ءابلع نم ةعامج هب لاقو « صیخلتلا حرش » ىف هب

 نعذب ىح هيلع قيذيو هرصاح لب برحلا هيلع بصني نأ مامالل سيلو « هنم جورخلا ىلا هژاجج) ماماللف مرحلاب
 لحت ال اهنأ ملعف « سمالاب ابتمرک مويلا اهتمرح تداع دقو « رامن نم ةعاس ىل تلحأ امن]و هب هلوقل . ةعاطلل
 دق : يملا نبا لاقو ٠ اذه ىلا ىبرعلا نبا لامو . ايف لتقلاو اهلهأ ةبراحم وهو هب هل تلح ىذلا ىنعملاب هدعب دحأل
 ناكو « راهن نم ةعاس الإ ىل لحت ملو » لاق مث ء هللا ةمرحب مارح وهف لاق مث « هللا همرح د هلوقب ميرحتلا ىنلا دكأ

 هصیصخت ىضتقي ثيدحلا رهاظ : ىطرقلا لاقو . ليوأتلا لمتتحم ال صن اذبف لاق انالن "ىلا ركذ ديك ألا دارأ اذا
 دجساا نع مدل لتقااو لاتقلا نيقحتسم كاذ ذا اوناكةكم لهأ نأ عم كلذ نم هل حيبأ امع هراذتعال لاتقل اب مس
 لاقو . UE اذهو ٠ ۰ ۸رفکو هنم هلهأ مهجارخ]و مارا

 ىذلاو ۰ هيف هريغل نذوب مل هيف خل لب ىنلل نوذأملا نأ ىلع لاد ثيدحلا نأب مرحتلاب لوقلا دك أتي : ديعلا قيقد نب

 قاف او ؟ روکذلا ۳ غوسي فیکف قینجنلاک معي ام صاخلا لاتفلا ال لاتقلا قلطم وه ام ] هل عقو

 لدتسا و  لصاتسی ام صتخ ال كاذو ؛ امف ءامدلا كفس میرحتب ةعقبلا ةمرح راهظال مرحلا نأ ىلع لدب ثيدحلا

 ىح هلوخد مرحلا ريغ ىلع مرحي ىأ هللا همرح هلوق ىنعم : ىطرقلا لاق ۰ مرحلا لخد نم ىلع مارحإلا طارتشا ىلع هب

 ىأ ( ةتيملا كيلع تمرح إل و « نهؤطو ىأ ( مكناهمأ کیلع تمرح  ىلاعت هلو یرجم اذه ىرحيو ۰ مرحي
 ريغ کم هلوخد نع هراذتعا ىنعملا اذه ةحص ىلع لد دقو : لاق « فوذحلا نيبعت ىلع لدي لامّتسالا فرعف . املك أ
 نمو امل وق دحأ ىف ىعفاشلاو كلام ذخأ اذهب و : لاق . ثيدحلا « رابن نم ةعاس الإ ىل لح ۸ » هلوقب الناقم مرح

 طسب یامسو : تلق . رارکتا شکب نم ناك اذ الإ امرحم الإ کم لخدي نأ دحال زوحب ال : اولاقف كلذ ىف امهعبت

 ةياور ىف عقوو « نرأتلا ريمض « هنا » ىف ءاحلا ( لاتقلا لح ال هناو ) هلوق ٠ باوبأ ةعبس دعب كلذ ىف لوقلا

 ىبأ ثيدح ىف هيف ثحبلا مدقت ( هكوش دضعي ال ) هإوق . لبق هلوقل هبذآ یهو ال لدب مل ظفلب « لحي مل» ىنبمشكلا
 لتخم الو ) هلوق . ىلاعت هللا ءاش نإ ةطقللا باتك ىف هيف ثحبلا ین ایس ( اهفرع نم الإ هتطقل طقتلي الو ) هلوق . عیرش

 تابنلا نم بطرلا وهو دملاب ىبباقلا ةياور ىف عقو هنأ نيتلا نبا رکذو « روصقم الخلاو « ةمجمملا ءاخلاب ( اهالخ

 نويفوكلاو كلام لاق هبو « شاشتحالا نم دشأ هنوكل هبعر ميرحت ىلع هب لدتساو . هشاشتحاو هعطق هژالتخاو
 ىلا هناف شاشتحالا فالخم « سانلا لمع وهو ماهلا ةحلصل یعرلاب سأب ال : ىعفاشلا لاقو . ىربطلا هراتخاو
 حصأ وهو « هئالتخاو سبايلا ىعر زاوج ىلا ةراشإ بطرلاب ميرحتلا صیصخت نو . هريغ ىلا كلذ ىدعتي الف هنع

 سب ايلا ميرحن ىلا ةراشإ رخذالا ءانثتسا ىف نکل : ةمادق نبا لاق « تيملا ديصلاك سب املا تبنلا نال ةيعفاشلل نيبجولا

 ذخأ ةحاب] ىلع اوعمجأو لاق « اهشيشح شنحي الو » ةر ره ىبأ ثيدح قرط ضعب ىف نأ هيلع لديو « شيشحلا نم
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 دبع نبا ىأ ( سابعلا لاقف ) هلو . هلالتخاو همعرب سأب الف مومشمو عرزو لقب نم مرحلا ىف سانلا هتبنتسا ام

 لدبلا لعف عفرلا امآ ‹ بصنلاو عفرلا هيف زوج ( رخذإلا الإ ) هلوق . رخآ هجو نم یزاغلا ىف انيبم عقو اک بلطلا

 ایخارتم عقو ءانثتسالا نوكل بصنلا راتخلا : كلام نبا لاقو . ىننلا دعب اعقاو ءانثتسا هن وكلف بصنلا ام و. هلبق ام
 . ادوصقم نكي لو مالكلا رخآ ىف ضرع اضيأ ءانثتسالا نوكل و « ةيلدبلاب ةلكاشملا تدعبف هنم ینثتسلا نع
 برفلابو ۰ نزحلاو لهسلا ىف تبني قاقد نابضقو نفدنم لصأ هل حيرلا بيط ةكم لهأ دنع فورعم تبن رخذالاو

 هب نودسيو بشخلا نيب تويبلا هب نوفقسی ةكم لهأو « هدوجأ کم ىذلاو : لاق « راطبل نبا هلاق امف هنم فنص
 حتفب وهو « مهيقل هاف » سابملا لاق اذلو ۰ دوقولا ىف ءافلحلا نم الدب هنولممتيو روبقلا ىف تانبللا نيب لاخلا
 . هسفنب امج امي ةعانص ىذ لك برملا دنع نيقلا : یربطلا لاقو . دادحلا ىأ نون اهدعب ةيناتحتلا نوكسو فاقلا

 « انروبقو انتغاصل هناف » هلبق بابلا ىف ىلا ةياورلا فو « تريبلاو نيقلا هنم دب ال هناف » یزافلا ةياور ىف عقوو

 لهأ نإ « هقا لوسر اي : سابعلا لاقف  اضيأ هدنع عقوو « ةثالثلا نيب حملا ةبش نب رمع دنع دهاجب لسرم ىف عقوو
 وه تسي نأ هب درب مل بابلا ثيدح ىف ءانثتسالا نأ ىلع لدي اذهو « مهتويبو مهنيقل رخذإلا نع مل ريصال ةكم
 لوخدل لك نم ضعب ءانثتسا وه « رخذإلا الإ » هباوج ىف یی هلوقو , ءانثتسالا عَ ىنلا نقلي نأ هب دارأ امنإو

 ىنئةسملا نيب لصفلا زاوج ىلعو « حضاوب سيل و لعفلا لبق خسنلا زاوج لع هب لدتساو . لتخم ام مومع ىف رخذإلا
 نع رشا دقو « الثم سفنتلاب لصفلا زاوجل اکح امإو اظفل امإ لاصتالا طارتشا روپمما بهذمو « هنم ىتثتسملاو
 لصتملا كح ىف ءانثتسالا اذه نأب كلذ نع اوباجأو . ةصقلا هذه رهاظب هل جتحم نأ نكميو . اقلطم زاوجلا سابع نبا

 ‹ یخفالا الإ : لاقف هسفن مالكب همالک لصوف همالكب سابعلا هلغشف رخذإلا الإ لوقي نأ دارآ مب نوكي نأ لاتحال
 الإ » ب هلوق ناك له اوفلتخاو ۰ همنم ىنثتسملاب الصتم ءانثتسالا رامضإ عم لصفلا زوج : كلام نبا لاق دقو

 نإ هنأ كلذ لبق هيلا ىحوأ ليقو « اقلطم ةلأسملا هذه ىف كسم لا هل ضوف هلا ناكل يقو ؟ ىحو وأ داتجاب « رخذإلا

 هدنع لمتحا هنال رخذالا ىنثتسي نأ سايعلل خاس : ىربطلا لاو « هلا وس بجأف كلذ نم ءىش ءانثتسا دحأ بلط

 هل غاسف هداهتجاب لوسرلا ميرحت نم هناف ءالتخالا ميرحت نم ركذ ام نود لاتقلا ميرحن کم ميرحتب دارملا نوكي نأ
 ىف لب مذالب هلاق ام سيلو ٠ ماكحألا ىف دهتحي نأ هل ناك لوسرلا نأ ىلع ىنبم اذهو ۰ رخذإلا ءانثتسا هلأسي نا
 ةرورضل انه ءانثتسالا نأ بلهملا نع لاطب نبا ىكحو « ماعلا صيصخت زاوج لع لبلد كلذ ىلع سابعا مب هريررقت
 نأب ريئملا نبا هبقعت و . هنع کم لهال ىنغ ال رخذالا نأب كلذ سابعلا نيب دقو « ةدورضلا دنع ةتيملا لك أ ليلحتك
 « هيلا هترورض تققحت نميف الإ هلامتسا عنتمال ةتيملا لثم رخذإلا ناك ولف« هيف اهوصح طرتشي ةرورضلا حابب ىذلا

 تناك هتحابإ لصأ نأب بلبلا دارم نوکی تأ لمتحيو . ىهتا ةرورضلا ديق ريغب اقلطم حابم هنأ ىلع عامجالاو
 « ةعارضلا ىنعم ىلع ناك سابعلا لاؤس نأ قحلاو : ريسنملا نبا لاق « اهي ديقم هنأ ديري هنأ ال « امیسو ةرورضل
 ىلا جاتحب ىحولا لوز نأ ىعدا نمو « ىحولا قيرطب وأ ماغالا قيرطب امإ هقا نع اغيلبت ناك لَو ىنلا صيخرتو

 حلاصملا ىف ملاعلا عجارم زاوجو ۰ ثيدحلا ىف ركذ اع ب ىنلا يصوصخ نايب ثيدحلا فو . مهو دقف عستم دمأ
 هنوكل ةكم مآب هتيانعو « مب ىنلا دنع سابعلا ةلزنم مظعو « دهاشملاو عماجلا ىف كلذ ىلا ةردابملاو « ةيعرشلا
 « ةمايقلا موب ىلا رفكلا دالب نم اهکح ءاقباو « ةنيدملا ىلا کم نع ةرجملا بوج و عفر هيفو « هژشنمو هلصأ اهب ناك

 يرابلا حف م €( ج ۷ م



 ةعالا عم ريفنلا بوجو و صالخالا هب دصقر نأ طرتشي داهجلا نأو

 بيط هيف نكي ملام یوادتیو ١ مرح وهو تبا رع نا یوکو . م رحم ةماجحلا بسا - ۱

 تمم » لوقي ءاطع تعم ءىش ”لوأ : ورع لاق لاق نایفس انت دح هلا دبع نب لع اشزو - ۱۸۳۰

 نع سوط یندح » لوقي هتممس مث . مر وهو عم هللا لوسر مجقحا : لوقب امهنع لا ۍضر سابع نا

 امهنم همم هلل : تاقف « سابع نبا

 [ ۷۰۱ , هلع ۵۱ > ee ۹ ۵ YY“ < TYA ¢ N° ¢ AF ¢ NAFA : ىف هفارطأ - ۱۸۳۵ ثيدحلا ] 1

 رجرعألا نمحرلا دبع نعةمقلع ىبأ نب مقل نع لالب "نب ناملس انت دح لخت 'نب دلاخ شرم - ۰

 « هسأر طو ىف لمج یاب مرم وهو كيم یی مجتحا » لاق هنع للا ضر "نی نبا نع
 ش نس ووزن تاك كرما

 موجحلا هلك كلذ ىف دارملاو ؟ ةرورضلل وأ اقلطم هل حابت وأ اهنم عن له ىأ ( مرحللل ةماجحلا باب ) هلوق
 قيرط نم روصنم نب ديعس كلذ لصو ؛ دقاوو ها نبالا اذه ( مرع وهو هنبا رمع نبا ىوكو ) هلوق . مجاحلا ال

 كلذ نأ ناب أف « ربع نبا هاوکف ةكم ىلا هجوتم وهو قيرطلا ىف ماسرب رمع نب هللا دبع نب دقاو باصأ لاق دهاجب

 امأو . یرت اک رع نبا رثأ ىف سیلو « ةمجرتلا ةمنت نم اذه ( بیط هيف نكي مل ام ىوادتيو ) لوق ٠ ةرورضلل ناك

 لئاوأ ىف قبس دقو « ربع نبا رثأ ىلع فقي مل نم مالكف رمع نبا امو مرحا ۱۰] « ىوادتي » لغاف : یامرکلا لوق

 اذه نيب عماجلاو « اذط قفاوم وهو « لك اب ا یوادتبو » سابع نا لوق « مارحالا دنع بیطلا باب » ىف جملا

 ذسخأي نأب سأب الف ةجش مرحلا باصأ نا » لاق نسحلا قيرط نم ىربطلا یورو . ىوادتلا مومع ةماجحلا نيبو

 ةياود ىف ءةرم لوأ ىأ (*یشلوآ ورع انل لاق ) هلوق ٠ « بيط هيف :سيل ام. اهيوادي مث رعشلا نم اهلوح ام

 وه ( هتعمس مث ) هلو . هقيرط نم ةناوع وبأو معن وبأ هجرخأ « دانید نبا وهو ورمع انثدح » نايفس نع ىديحلا

 اذهب انثدح : لاقف نايفس نه ىديملا كلذ نيب دقو « هعمس هلعل تلقف ه هلوق اذكو « ورمعل ريمضلاو نامفس لوقم

 : ةئاوع وبأ داز « ًامهو نيتياورلا ىدح] تناك وأ امهنم هعمسأ یردآ الف : لاق نكل « هرکذف نيت رم ورم ثيدحلا

 ىلع ةياور وحن ةنييع نبا نع ءالعلا نب رابجلا دبع نع ة4 زخ نبا هجر خأو . اعيمج امهنم هعس هنأ ىل ركذ : نامفس لاق

 نع بويأ نب ناملس قيرط نم ليعامسالا هجرخأ دقو . اعيمج امهنع هاور هنأ تننظف : هرخآ ىف لاقو هللا دبع نبا

 نع انتئدح تنك انا: ورمعل تلقف ؛ هب سواط نع وربع انئدح مث : لاق . هركذف ءاطع نع وربع نه لاق نابفس

 وربع نوک ىف ددرت نايفس لعلف اظوفحم اذه ناک ناف : تلق . ىنثدح امهالك  طلغأ مل « یص اب تكسا : لاق « ءاطع
 انئدح : هدئسم ىف دمحأ لاق . اهبعمجل هب ثدح دق هنأ لع « بضفلا ةلاح هنم ردص كلذ نوک نم یثخ امل امهنم هعمس

 : لاقف نايفس هب انئدح دقو : دحأ لاقف , هركذف سابع نا نع سواط لاق : هانظفحل الوأ ورم لاق لاق نامفس

 وبأو ٠ بطلا ف فنصملا دنع ددسم نایفس نع امیمج اذكو : تلق . سابع نبا نع سواطو ءاطع نع ورع لات

 هتياور ىلع نايفس عباتو. ىفاسنلاو ىذمرتا دنع ةبيتقو « لسم دنع هءوهار نب قو ةمثيخ وبأو ةبيش ىبأ نب ركب



 ه١ ١مل ۱۸۳۵ ثيدحلا

 نع لصأ هلو ؛ كاحملاو ةع زخ نیاو ةناوع وبأو دمحأ هجرخأ قح] نب ايركز هدحو سواط نع نکل ورع نع هل
 : ( هنت ) . هنع امهالك خرج نبا قيرط نمو ؛ ريبزلا ىبأ نع ثيللا قيرط نم یاسنلاو دحأ هجرخأ اضيأ ءاطع
 ريغب سابع نبا نع ءاطع نع الوأ نایفس هب ثدح ارمع نأ روكذملا قايسلاب ىراخبلا دارم نأ ىنامركلا معز
 باتکلا ىف ىلا ددسم قيرط ىلع فقي مل نم مالك وهو : تلق . سواط ةطساوب ءاطع نع ايناث هب هثدح مث , ةطساو
 هاو . الصأ ةياود سواط نع ءاطمل كلذ عم فرعت الو ۰ اهانركذ ىلا قرطلا ةيقب نع الضف هيف حرش ىنلا
 قأتسو « هسأد ىلع » ایرکز دازو ( لج ىحلب ) « مئاص » ءاطع نع حيرج نبا داذ ( مرح وهو ) هلوق . نامتسلا
 نع ) هلق ٠ مايصاا ركذ نود بابلا ثيدح ىناث ةنيحب نبا ثيدحل ةقفاوم تادایزلا هذهو « موصلا ىف ةمركع ةياور
 « لالي ةمقلع ىبأ مساو « ةمقلع یاربخآ » نامل نع دلاخ نب دم قیرط نم ىناسنلا ةيارر ىف ( ةمقلع ىبأ نب ةمقلع

 . ثيدحلا اذه ىوس یراخبلا ىف هل سيل و « ةناجم اهمساو ةمقلع مأ نب ةمقلع وهو « اسفأ عم ريغص ىعبات ندم وهو

 نع- سید ىلأ نبا وهو  ليعامسا نع بطاا ىف فنصلا ةياور ىف ( ةنيحب نبا نع جرعالا نعحرلا دبع نع ) هلوق

 کحو ماللا حتفب ( لمج ىحلب ) هلوق . ةنيع نب هللا دبع عمس هنأ جرعالا نحرلا دبع عم هنأ ةمقلع نع نابلس
 ىحلب » ةروكذملا لیعاسا ةياور ىف انيبم عقو دقو . هکم قيرطب عضوم : لاو مجلا حتفب و ةلمهملا نوكسو اهرسك

 « مهج ىبأ ثيدح ىف اهركذ درو یا لمج رثب یه : لاق قيقعلا ممد ىف همجعم ىف ىركبلا ركذ « ةكم قيرط نم لج
 ىنحلب » رذ یبآ ةياور ىف عقوو . ايقسلا نم لايمأ ةعبس ىلع ةفحجلا ةبقع ىه : هريغ لاتو ۰ مميتلا ىف ىضاملا ىنعي
 مزجو « مجحلا ةل 1 ناك هنأ و فورعملا ناويحلا لما کف هنظ نم موو . دارفالاب هريغل و « ةينثتلا ةغيصب « لج
 ىف ) هلوق . مايصلا باتک ىف ا٤اص ناك له هنأ ىف ثحبلا یتایسو ‹ عادولا ةجح ىف تاک كلذ نأب هريغو ىذاحلا

 ىف ةماجحلا هذه تناك : ثيللا لاق « نينرقلا ىلعأ نيب امف خوفايلا قوف ام وهو < هطسوتم ىأ ةلمهملا حتفب ( طسو
 لاق . ىلاعت هللا ءاش نا بطلا باتک ىف كلذ قیقحت ىآيسو , تمعأ امر ابن الف هالعأ ىف یا امأو « سأرلا سأف
 تزاج هنمضتت مل ناو « رعشلا عطقل مارح یپف رعش عطق تنمضت ناف ةجاح ريغل ةماجملا مرح لا دارأ اذا : ىوونلا

 بت و رعشلا عطق ذاج ةرورضل ناك نو . ارعش عطقب مل ناو ةيدفلا ابف نسحلا نعو . كلام اههركو « روهمجلا دنع
 . قلحلا زجي مل قلح ريغب مجاحلا كسم نكمأ اذإ : ىدوادلا لاقو . سأرلا رعشب ةيدفلا رهاظلا لهأ صخو . ةيدفلا
 هوجو نم كلذ .ريمغو سرضلا علقو قرعلا عطقو لمدلاو ح رجلا طب و دصفلا زاوج ىلع ثيدحلا اذهب لدتساو

 نم ءىش ىف هيلع ةيدف الو « رعشلا عطقو بيطلا لوانت نم مرح ا هنع ىبن ام باکسترا كلذ ىف نكي مل اذا ىوادتلا
 لعأ هللاو . كلذ
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 ا --و-ء للص « 5 . مطيع ا.
 « مرحم وغو هومیم جور جو ینلا نا » امهنع هللا ىضر سابع نبا

 [ هاذإ ۰1۲۰۹ , 1۲۰۸ : ىف هفارطأ - ۱۸۴۷ ثيدحلا ]
 هدنع تبلي | هنأ هعينص رهاظو ۰ ةنومسم وز ىف سابع نبأ ثیدح هيف دروأ ( مرحلا عوزت باب ) هلوق



 ديصأأ ءازج باتک - ۲۸ ۱ ۳

 اذه داريا ىلع دزي مو « مرحلا حاکن باب » جاکشلا ىف مجرت دقو . صئاصخلا نم كلذ نأ الو ۰ كلذ نع ىلا

 2 هن ومسم جوز ىف فلتخا دقو . عاماب ةرمعلاو جحلا داسفإ ىلع عامجالل حيوزلا حاکشا هدارمو < كثيدحلا

 ةئوميم نع ءاجو « ةريره ىبأو ةشئاع نع هوحن حصو ۰ مرح وهو اهجوزت هم ىنلا نأ سابع نبا نع روبشملاف

 ةرمع باب » ىف فوتسم كلذ ىلع مالكلا قأمسو < املا لوسرلا ناك هنأو هلثم عفار ىبأ نعو . الالح ناك هنأ اهسفن

 ناثع ثيدحل عملا ىلع روهجلاف . ةلأسملا هذه ىف ءاملعلا فلتخاو . ىلاعت هللا ءاش نا ىزافملا باتک نم « ءاضقلا

 تناك فيك ةمقاولا ىف فلتخا هنأب ةنوميم ثيدح نع اوباجأو « لسم هجرخآ «مکنی الو مرحلا حکنی الد

 ءاطع لاقو . هب ذخؤي نأب ىلوأ كلذ نع ىهنلا ف ثيدحلا ناکف . ةيصوصخلا لمتحت اهنالو « ةجحلا ام موقت الو
 ىف سايق هنأب بقعتو « ءطولل ةيراج لا ىرتعي نأ هل زوحي اک جوزتي نأ مرحبلل زوج : ةفوكلا لهأو ةمركعو

 « حكني الو» هلوقب هيف حيرصتلاب بقعتف .طولا هب دارا نأب نايثع ثيدح مهلي وأت امأو . هب ربتعي الف ةئسلا ةضراعم

 « بطخ الو » هيف هلوقبو « هلوأ ضب

 ةمرحلاو م رحال ب بیطلا نم مني ام بسا - ۳

 نارفغز وأ سرب ۲ و مرحلا رل ال : اهنع ”نا يضر ٌةشئاع تلاقو

 لاق امهنع هللا یضر رم نب هللا دبع نع فان ان دح يللا ان دح ديزي نب هللا دبع اش ۱۸۳۸

 اوات ال: كك بلا لاقف ؟ مارحإلا ىف بابثلا نم سبن نأ انرمأت اذام لا لوسر اي : لاقف "لجر ماق »

 عطقيلو ي نینلنا بل نالعن هل تسيل "دحا نوکی نأ " لإ € سناربلا الو مال الو تالیوارت “لا الو صیمقلا

 ل الو لا بقتنت : الو ۰ شر وا الو ارز هئم اعيش اوسنت الو ۰ نيّجعكلا نم لقسا

aٍنيَرافلاو باقنل ىف ”قاحسإ نباو بر وجو ابق نیر  . 

oنی | نع عفاف نه ام لاقو . نژاققلا سبات الو تر بقتنت ال : لو 2 ۲  

 مل بأ نب 00 ةمرحملا بقتتت 27 ال : رع

 یفر سا نا نع ريتج نب بمس نع کما, نع روصنم نع FOE ةف : ام - ۱۸2۳۹

 اوت الو هونفكو هوايقا : لاقن قبلكم نا "لوسر هب “واف « هتاتقف هتفان مر لج تصفق : لاق امهنع نا

 ل کک 5 تار

 عاملا یعادد نم هنأ بيلا ا 0 اشأ ىف اوفلتخا 0

 سيلت ال : ةشاع تلاقو ) هلق ٠ رغآ تعشآ مرحلا ناف مرحلا لاح ىفاني هنأبو « مارحالا دسفت ىلا هتامدقمو

 تماش ام باشلا نم سبلت ةمرحما د تلات ةشئاع نع ذاعم قيرط نم قبلا هلصو ( نارفعز وأ سروب ابوث ةمرحا



 هع ۱۸۳۸-۱۸۳۹ ثيدحلا

 لئاوأ ىف مدقت دقو « تءاش نا ابهجو ىلع بوثلا لدستو < ملت الو عقربت الو« نارفعز وأ سرو هسم ابوثالإ

 نبا قيرط نم بابل ثيدح لصأ ؟احلاو دواد وبأو دحأ یورو . اعامجإ بيطلا عم ىف لجرلاكةأرملا نأ بابلا

 امو باقنلاو نيزافق" نع نومارحإ ىف ءانلا ىبني هب هللا لوسر حمس هنأ » ظفلب رمع نبا نع عفان ىنثدح قحسإ

 نبا ثيدح فنصملا دروأ مث « بايشل ناولأ نم تبحأ ام كلذ دعب سيلتل و « بايشلا نم نارفعزلاو سرولا سم

 ىف هثحابم رئاس عم حلا لئاوأ ىف مدقت دقو « ثيدحلا ؟ سيلن نأ انممأت اذام هللا لوسر اب : لاقف لجر ماق د رع

 فالتخالا ركذو « نیزاففلا سبلت الو « ةمرحا ةأرملا بقتنت الو » انه هيف دازو « بايشلا نم مرحلا سيلي ام باب د

 نم فاسنلا هلصو ( ةبقع نب ىموم هعبان ز هلوق ٠ ىلاعت هلا اش نا كلذ ىف ام نيبأسو « اهفقوو ةدایزلا هذه عفر ىف

 « ةبقع نا ىأ ( مهادبإ نب ليعامساو ) هلوق ٠ لبق ةروكذملا ةدايزلا رخآ ىف عفان نع هنع كرابملا نب هللا دبع قيرط

 ةيا ور نم « یرصلا دمع نب ىلع دئاوف د ىف الوصوم هقيرط نم هانيور دقو « هلبق روكذملا ىموم ىخأ نبا وهو

 . هب عفان نع ليعاما نع دابع ىبأ نإ بوقعي نع دیز نإ فسوي نع هنع نارشب نبا نع ىنقثلا نع ىنلسلا
 . ةدابزلا هيفو عفان نع هنع ءامسأ نب دجم نب هقا دبع نع ىلعي وبأ هلصو « ءامسأ نبا ىأ ( ةيروجو ) هل

 ىف امهرکذ ىف ىأ ( نيزافقلاو باقنلا فز هلوق ٠ بابلا لوأ ىف مدقت اک هريغو دحأ هلصو ( قحس] ناو ) هلو

 اپعباصآ یطنیف اهدي ىف ةأرملا هبلت ام : ىاز فلآألا دعبو .افلا ديدشتو فاقلا مضي ذافقلاو . عوفرملا ثيدحلا

 تحت وأ فنالا ىلع دشي ینلا راخلا باقنلاو . لجرلل فحل ديلا وهو « هوحنو لزفک .ىثلا ةاناعم دنع ابفكو
 طح امبنم الك ناف فا ینعم ىف هنوکل املثم زافقلا ف لجرلا نکل و « ةأرملاب كلذ صاصتخا هرهاظو « رجاحا

 ا حجارلا ىلع هبجو ةيطغت هيلع مرحي ال هلال مارحالا ةهج نم لجرلا ىلع مرحي الف باقنلا امأو « ندبلا نم ءزحي
 (سرو الو ) یرمعلا رع نبا ینعب ( قا ديبع لاو ) هلق . بابل اذه ىف سابع نبا ثيدح ىف هيلع مالكلا أيس

 اذه ةءاور ىف لبق نيروكذملا فل اخ روكذملا هقا ديبع نأ ىتعي « نيزافقلا سبلت الو ةمرحلا بقتقت ال » لوقي ناكو

 . صع نبا لوق نم هلع ثددحلا ةقب لصفو « سرو الو نارفعز » هلوق ىلا هعفر ىلع مهقفاوف عفان نع ثيدحلا
 قيرط نم ةع زخ ناو ةدعسم نب دامحو رشب نب دم نع هدنسم ىف هيوهار نب قحح] هلصو هللا ديبع نع قيلعتلا اذهو

 هللا دبع ناكو : لت « سرو الو » هلوق ىلا ثيدحلا قاسف عفان نع رع نب هللا ديبع نع مال لضفملا نب رشب

 ثايغ نب صفحو ىااسنلا دنع ناطقلا ىح هاورو « نیزافقلا سبلت الو ةمرحلا بقتنت الو» لوقي - رع نبا ىنعي-

 « لاق اک  ًاطولا ف وه ( حلا كلام لاتو ) هلق . هعفر ىلع قتلا لع رصتقاف هللا ديبع نع امهالك ىنطقرادلا دنع
 . هريغ ةيأور ىف جاردالا رهظو هقا ديبع ةءاورل ةيوقت كلذ فو . طقف فوقولا ىلع رصتقا اكلام نأ ضرغلاو

 ءادتبالل واعوفم ادرفم زافقلاو باقنلا نع ىبنلا دورول ثيدحلا اذه ىف جاردالاب محلا ديعلا قيقد نبا لكشتسا دقو

 . ةفيعض نتلا لوأ ىف جاردالا ىوعد : « حارتقالا » ىف لاقو اهرکذ مدقملا ةعوفرملا قححإ نبا ةياور ىف امهنع یپلا

 سمالا و  ظفحأ ناك نا امس الو اظفاح ناک نا امس الو تمدق ةدايز مدح عم ناو اوفلتخا اذإ تاقثلا نأب بيجأو

 رصنقا یذلا امأ و « فوقوملا نم عوفرملا لصف دقو هفلاخ نم عيمج نم ظفحأ عفان ىف رمع نب هللا ديبع ناف كل ذكانه

 ةياورلا ف فرصتلا نم هناف فوقوملاب عوفرملا ىف ًادتبا ىذلا امأو « فيعض وهو كلذي ذش دقف هعفرف فوقوملا لع
 ىلا راشأ « ىلوأ وهف لع ةدايز لصف یذلا عمو : هدنع كلذ زاوجل رخأو مدقف ةفطامتم ءايشأ ىأر هنأكو , ىنعملاب



ofدمصلا ءازج باتك - ۲۸  

 : تلق ؟ « لوقب ناک, ظفلب ايناثو « لاق, ظفلب لاق اف تلق ناف : یامرکلا لاقو . «ىذمرنلا حرش » ىف انخیش كلذ

 نأ ةبج نم امإو ةأرملا فذح ةيج نم امإ نيبو رملا نيب قرفلاو . ارركم ام اد هلو ناكاذهو ةرم كلذ لاق هلعل

 نیغ ال للا لیبس ىلع ءابلا ضب ىناثلا نأ ةرج نم امإو « لاعتفالا نم ىناثلاو لعفتلا نم « بقتتت ال » ظفلب لوألا

 اكلام عبات ىأ ( ملس ىبأ نب ثيل همباتو ) هلوق . هفلكت یخ الو همالک یبتنا  ايبنو ايفن رسكلاو مضلاب لوالاو
 الو » هلوق ىنعمو . رمع نا ىلع افوقوم عفان نع ناوزغ نب ليضف قيرط نم ةبيش ىبأ نبا هجرخآ اذكو « هفقو ىف

 ةيعفاشا دنع ةياور وهو ةيفنحلا هزاجآ و روپمبا هعنف كلذ ىف ءالعلا فلتخاو . مدقت اک اههجو رتست ال ىأ « بقتنت
 ( لا سرو هسم ) هلق . نيزافقلاو باقنلا ىوس ام اکو اههجو رتس نرم اہعنم ىف اوفلتخي لو < ةيكلاملاو
 اوفلتخاو جلا ىن كارتدالل بيطلا عاونأ كلذب ءالعلا قحلأ نكل « نارفعز الو سرو هيف سيل ام زاوج هموبفم

 یرعلا نبا كلذب مزجو ةعامج هلق نیلاب تابن سرولاو « كلذ مدقت دقو سرولاو نارفعزلا ريغب غوبصملا ىف
 رهز هبشب لب تابنب سیلو « نیصلاو دنهلاو نملا نه هب قوي سرولا : هتادرفم ىف راطببلا نبا لاتو « هريغو

 وه کسلاو ؛ متعلا نا وه ( روصنم نع) هلوق . هقورع كركلا نإ لاقیو « جسفنبلا هبشي ءىش هتبن و ‹ رفصعلا
 مرحلا باب د ىف فای و « مرحلا نفك باب » ىف هريسفت مدقت ةلمهملا داصلاو فاقلا حتفب ( تصقو ) هلوق . ةبيتع نبا
 قأيسو . ءارلا دیدشتب یهو « ابيط هوب“رقت الو , هلوق انه دارلاو « ةظفللا هذه ىف فالتخا نايب « ةقرعب تو
 (6)ابلم تعب) هلوق و . تيسلل عنصي یذلا بیطلا وهو نونلاو ةلمهملاب طونحلا نم وهو « هوطنح الو » ظفلب ابیرق
 اذه نم اوكسع دقو . ةيفنحلاو ةكلالل افالخ همارح] ءاقب ىلع كلذب لدتساو . ابلع تام ىلا هتثيه لع ىأ
 مهنأ عم ؛ هبجو ةيطغن مرحلل زوج ال : اولاقف « هبجو اورمخن الو » هلوق یهو اهتوبث ىف فلتخا ةظفلب ثيدحلا

 ركذ توب ىف نا : اواتو ثيدحلا رهاظب 'وذخأف روپما امأو « امرحم تام نميف ثيدحلا اذه رهاظب نولوقي ال

 كلذ لک قو . هئا ور ضعب نم مو وهو بيرغ هجولا ركذ : قبلا لاقو ؛ هت ىف رذنملا نبا ددرتو « الاقم هجولا

 نب ديعس نع امهالك رييزلا ىبأو روصنم نع ليئارسا قيرط نم لسم دنع هظفل و ةحصلا هرهاظ ثيدحلا ناف رظن
 ءهبجو اوفشکن الو » ريبزلا وبأ لاقو « هچجو اوطفت الو » روصنم لاق ثيدحلا ركذف سابع نبا نع ليبج

 هجرخأو «هسأرالو ههجو اورمخ الو , ظفلب ريبج نب ديعس نع رانيد نب ورع قيرط نم یاسنلا هجرخأو

 مث : ةيعش لاق « هسأر جراخ ايط سمي الو » ظفلب ريبج نب ديعس نع رشب ىبأ نع ةبعش ثيدح نم اضيأ لس
 ‹ ةطغتلاو فشكلاب ال بيطتلاب قلعت ةياورلا هذهو . یبتنا «هبجوو هسأر جراح » لاقف كلذ دعب هب ىنثدح
 لهأ لاقو . ةطغتلا ىلا بيطتلا نم هنهذ لقتنا هتاور ضعب لعلف ٠ ثددحلا اذه ىور نم لك نم ظفحأ ةبعشو

 : نورخآ لاقو . نيعضوملا ىف یهاظلاب المع توم ىذلا مرحللل زوج الو ههجو ةيطغت ىحلا مرحملل زوجي : رهاظلا

 ىف هدوجو ققحتي ال سلا اذهو « ايبلم ةمايقلا موي ثعبي هنال ه هلوقب كلذ للع هال امف مومع ال نيع ةعقاو یه
 ىقنب فنصلا ةجرت یایسو « هکسانم ءاضقب مال همارح] ىلع هژاقب رمتسا ولو ؛ لجرلا كلذب اصاخ نوكيف هريغ
 ثعبي ديهشلا نأ » ءاج اک « مرحلا ناف » لاقل مرح لك ىف مكحلا اذه ممعت دیرآ ول : راصقلا نب نسحلا وبأ لاقو . كلذ

 « لهي ثي ۰ نا ظفل (۱)
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 لک ىف ةماع یهو كن ىف ناك هن وک روکذملا مالا ىف ةلعاا نأ ىف رهاظ ثيدحلا ناب بيجأو . « امد بمي هحرجو

 ىلع ثيدحلا اذه لوأتي : ىوونلا لاقو ؟ لطب ال وأ هنع مويلا كلذ موص ءاضق بحي ىح تولاب هموص لطبب له

 مل هبجو اوطغ ول مهناف ٠ سأرلل ةنايص وه لب ههجو ةيطغت ذوحب ال مرحلا نوكل سيل هجو ةطفت نع ىبنلا نأ

 نيبجاحلا نود ام هبجو نم مرح ا یطنب : لاق ءاطع قيرط نم روصنم نب ديعس یورو . ها هسأر ىطغي نأ نمؤي

 : (ةلکت) < لعأ هاو سأرلا فشکل طابتحالا ديم دارآ ه اکو . هينيع نود ام : ةياور ىفو ؛ لعآ نم ىأ

 ماود بایحتساو « بک ارلا ىلع فقاولا قالطإ ثددحلا فو . ةفرع نم تارخصلا دنع روک ذلا مرحلا عوقو ناك

 ىكحو . ابيط دعي ال ام هوحنو ردسلاب مرحلا لسغ زاوجو ٠ ةفرمل هجوتلاب عطقت ال انأو , مارحالا ىف ةبلتلا

 1 . لع ها و «ردسو ءا هواسغا و ه هيف هلوقا ثيدحلا اذهب مرحلا ردس عطق زاوج ىلع لدتسا هنأ ىمفاشلا نع ینزلا

 هجا نأ عزف نیرخأتلا ضعب مو دقو « روكذملا مرحلا ةيمست ىلع ثيدحلا اذه قرط نم “یش ىف فقأ مل : ( هيبنت )

 رمح ةمجرت ركذ ال ةيتق نبا نأ مولا ببسو 0 یزاغلا باتک نم ره ةمجرت ىف ةيتق نبال هازعو هللا دبع نب دقاو

عقد : لاقف رع نب هللا دبع نب دقاو مہف ركذف سع نب هللا دبع دالوأ ركذ مث ؛ رحع نب هلا دبع مهنمو هدالوأ ركذ
 

 ىف تمقو ىلا ةصقلا بحاص هنأو ةبحص رمع نب هلا دبع نب دقاول نأ رخأتملا اذه نظف < كلف مرح وهو هريعب نع

ن دیبع لأ تنب ةيفص همأ ناف هل ةبحص ال روكذملا ادفاو ناف نظ اک سیلو « لب ىنلا نمز
 ةقالخ ىف هوبأ امجوزت ام

 نكل رخآ هنا دبع نب دقاو ةباحصلا ف تدجوو ۰ نيعباتلا ىف هريغو ىلجعلا اهركذو : اهتبحص ىف فلتخاو رص هيبأ
 « رم ةفالخ ىف تام هنأ دمس نبا مهنم دحاو ريغ ر ذ لب « كارف هريعب نع عقو هنأ رابخالا نم "ىش ىف رآ مل

 هجو لك نم هقا دبع نب دقاو هنأب مپلا ريسفت لطیف

 ما محل ل : هط "با یر سابع نا لاقو . مرحسلل لاستغالا بيسسإب - ٤

 ا وا د 2

 3 كلاب هشناعو رع نبا ري او

 نع نخ ون هللا دبع نب مهار نع من دز نع ام انربخأ سوب "با بم شرم = ۰
 «هتأر مرا هفت : نا هللا دبع لاقف « ماوبألاب اناتخا مر "نب روشلاو ساّبملا ی نا دبع نأ هيأ

 ليفني هدف يراصنألا بوی ىلأ ىلإ سابملا نب هللا دبع ینلسراف . هار مرحلا لدي ال : ثتوثملا لاقو

 كيلا یناسرآ « نيتُح "نب هلل دبع انأ ؛تلق ؟ اذه نم : لاقق « هبلع ؛تسلسف « وتب تب رهو نیت ني

م وهو ”هّسأر لسفی قالت لا ”لوسر ناك فک: الاسا سابملا "نب هلل لبد
 ىلع هدب بوأ وا عضو 1 رح

 ص ۳ ۰ ا 3 ت a 4 و 0 2 7

 هیدیب هّسأر رخ "مت « هسأر ىلع بصف . بْبصا : هيلع بصي ناسنإل لاق مث ؛همأر یل ادب ىتح هأطاطق بول

 « "لفي قلو تیار اذكه : لاقو . ردأو اهب لّبقأف
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 نأ مرحللل هرك هنأ كلام نع ىور ام ىلا راشآ فنصملا نأكو . كلذ ادع امف اوفلتخاو . ةبانج لا نم لستغب نأ
 . مالتحا نم الإ مرع وهو هسأر لسفب ال ناك رمع نبا نا عفان نع « أطوملا » ف یورو ٠ .املا ىف هسأر ىطغي

 مرحلا : لاق هنع ةمرکع نع بويأ قيرط نم قمبلاو ىنطقرادلا هلصو ( ماخا مرحنا لخدب سابع نبا لاقو ) هلوق
 . ايش ک اذاب عنصي ال هللا ناف ىذالا کنع اوطيمأ : لوقيو هحرط هرفظ رکنا اذاو « هسرض عزتي و , مالا لخدي
 :اسوأب أبعي ال هللا نا : لاقو مرحم وهو ةفحجلاب اماح لخد هنأ سابع نبا رع رخآ هجو نم قبلا یورو

 نبا رثأ امأ ( اسأب كحلاب ةشئاعو رمع نبا رب ملو ) هلوق . ءاطعو نسحلا نع كلذ ةهارک ةیش ىبأ نبا یورو . ایش

 فارطأب كحم وه اذاف هل تنطفف « مرحم وهو هسأر كح ربع نبا تيأر و لاق زلجم ىبأ قيرط نم قبلا هلصوف رع
 مرحلا نع لأست ةشئاع تعم » ةناجرم اهمساو همأ نع ةمقلع ىبأ نب ةمقلع نع كلام هلصوف ةشئاع رثأ امآ و. « هلمانأ
 :. ها , تككمل ىلجرب كحأ نأ الإ دجأ لو یادب تطبر ول : ةشئاع تلاقو . ددشبل و ممن لاق ؟ هدسج كحيأ
 نع لس نب ديز نع ) هلق . ىذالا ةلازا نم كحلاو لسغلا نيب ام عماجي ةمجرتلا ةشئاعو رمع نبا رثأ ةبسانمو
 بلا دبع نبا لاق ۰ اعفان مهاربإو ديز نيب لخدأف یسلدنالایحم نب یحم برغأو , تاطوملا عیج ىف اذك ( مهاربإ
 قح إو دحآ هجرخأ « مهاربإ ىلرخأ » دیز نع ةنيبع نبا ةياود ىف ( مهاربإ نع ) لوق . هتطخ نم دودعم كلذو
 یوم نينح نب ها دبع نب مهاربإ نا » سا نب ديز نع دمحأ دنع جرج نبا ةياور ینو ؛ هنع مهديناسم ىف یدیغاو

 هل هبهو سابعلا یوم ناك انينح نأ رومشملاو كلذ ىف فلتخا دقو « سابع نبا ىلوم ه لاق اذك « هربخآ سابع نبا
 سابع نبا عم تنك ةناوع ىبأ دنع جرج نبا ةياور ىف ( سابع نبا نا ) هلق . هل لاوم هدالوأف لِي ىنلا
 : هيناث ناكسإو هلوأ حتفب وهو «جرعلاب » ةنييع نبا ةباود یو « اب نالزان امهو ىأ ( ءاوبالا ) لوق . دوسملاو

 كيخأ نبا مالسلا كيلع أرقي هل لق » لاقف رج نبا داز ( بوبأ ىنأ ىلا ) هلق ۰ ءاوبآلا نم ةبيرق ةعماج ةيرق

 ةياور ىف اذكو « أطوملا ةاور ضعبل وه اذكو « رثبلا فرق ىأ ( نين رقلا نيب ) هلوق ۰ « كلأسي و سابع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع كيلا ىنلسرأ ) هلوق . ةركبلا دوع لجال نابصتنملا  نادومعلا ىآ  نادوعلا امهو « ةنهيع نبا
 ىبأ نع هذخأ ملي ىنلا نع صن كلذ ىف هدنغ ناك سابع نبا نأ رهاظلا : رلا دبع نبا لاق ( حلا ناک فيك كلأسي
 لسي ناك له لقي لو ؟ هسأر لسفي ناک فیک كلأسي : بريأ ىنال نينح نب هقا دبع لاق اذهل و « هريغ وأ بو
 نينح نب هللا دبع نوكي نأ لمت<و : تلق . سابع نباو روسملا نيب فالتخا هيف عقو ام بسح ىلع ال وأ هسأر
 هنأ كلذ نم مهف ۰ لستغي هدجوف ءا ؟ ال وأ مرحلا لستغي له هلس هل لاق امل هنأك . هتنطفل لاؤسلا ىف فرصت

 لاكشإلا عضوم ال لاؤلاب سأرلا صخ هن أكو « لسغلا ةيفيك نع هلأسف ةدئافب الإ عجري ال نأ بحأف « لستفی
 , هسأر نع هلازآ ىأ ( هأطأطف ) هلوق ۰ ابلاغ ندبلا ةيقب فالخب هفاتقنا یشخم ىذلا رمشلا لح امال ةلأسملا هذه ىف
 . «هبجوو هسأر تيأر ىتحو جرج نبا ةياود قو « هيلا ترظن ىح هردص ىلا هبايث عمج » ةنييع نبا ةيادد قو

 ةنييع نبا داز « لعفي - مب ىنلا ىأ  هتيأر اذكه د بوبأ وبأ ىأ لاق مث هما ىلع فقأ ل( تاننال ) هلْ
 جارختسا ءارملا لصأو . كلداجأ ال ىأ , ادبأ كيرامأ ال : سابع نبال روسملا لاقف « امهتريخأف امهلا تعجرف »

 الك ن آل ةلداجلا ف كلذ قلطأو « ىراينالا نبا هلاق هدنع ام جرختسا اذإ انالف نالف ىرمأ لاقي « ناسنالا دنع ام
 « ماکحالا يف 'ةباحصلا ةرظانم دئاوفلا نم ثيدحلا اذه ينو . ةجحلا نم رخآلا دنع ام جرختسي نيلداجتملا نم
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 نبا لاق « ضعب ىلع ةجحم سیل میضعب لوق نأو . ایعبات ناك ولو دحاولا رب ملوبقو  صوصنلا ىلا مبعوجدو
 ةنيبلا ةماقإ ىلا سابع نبا جاتحا امل یوتفلا هب دارب « موجنلاكىناككأ و لل هل وق ىف ءادتقالا ىنعم ناك ول : ربلا دبع

 هريغو ینزلا لاق اک ءانعم نكلو « هافک اندعب نم ىدتقا اني أف من تنأو مجن انآ روسدل لوي ناك لب هاوعد لع

 « اضعب مهضعب ةباحصلا فاصناو « هلضفب لضافلل فارتعا هيفو . لودع مهعيمج نال « لقنلا ىف هنأ رظنلا لهأ نم
 لسغ زاوجو ¢ ةراهطلا ةلاح مالسلاو مالكلا زاوجو 5 ةرابطلا ىف ةناعتسالاو 3 لسغلا دنع لساغلا راتتسا همقو

 : لاق للسغلا ف كلدلا بوجو ىلع ىطرقلا هب لدتساو « هرئانت نمأ اذا هديب هكلدو ءاملاب هرعش هبيرشتو مرحا
 رعش ليلخت نأ ىلع هب لدتساو . هيف ام خم الو « هكرت هل زوحي نأب قحأ مرحلا ناكل هنودب متي ناک ول لسغلا نال
 ثيدحلا ىف نال  رمشلا فاتنثا ةيشخ ةصفاشلا نم ىلوتملاك هركي لاق نمل افالخ « هبابحتسا ىلع قاب ءوضولا ىف ةيحلا

 فالع هنأ قيقحتااو , بلصأ سأرلا رهش نإ لاقي نأ الإ ةمحللاو سأرلا رهش نيب قرف الو « هدبب هسأر كرح مش

 ملعأ هقاو . ريبكلا ىكبسلا هلاق ضعب نود ضعب قح ىف ىلدالا

 نيلثنلا دمحم م اذإ مرحملل نينلعا سيل اا - ٠6

 ةنبا ؛تمع ديز ب باج "تمهت ریو نب ورع نرخ لق“ ةبعش ان لح ديل وا وبأ اشو - ۱۸:۱

 مل نمو « نيفلا سیف نيلمألا دمت مل نم : تافرتي طبل تمم د لاق ابن لا ضر سابع

 « محل ليوارَس سلف ارازإ دي

 ضر هللا دبع نع لاس نع باهش نا انئادح مس دم 'نب مهار انثدح سوي "نب دحأ ا - ۱۸4۲

 الو اس لاق ؟ بایت نم مشا ناکام: لک هلا لوسر لتس » هع "فا

 یح يلو نيفلللا سليل نیلمن دم مل ناو « سرو الو نارفعر هم بوت الو سرلا الو تاليواركملا

 « نیمگلا نم لفسأ اوكي
 رمع نبا ثيدح هيف دروآ و ؟ ال وأ اممطق طرتشب له ىأ ( نيلعنلا دحب مل اذإ مرحملا نيفخلا سبل باب ) هو

 ىبأ ةباور ىف عقوو « بايثلا نم مرحلا سيلي ال ام باب » ىف هيلع مالكسلا مدقت دقو سابع نبا ثيدحو كلذ ىف

 هريغو نكسلا نبا ءاورام باوصلا : یی لاق « هَل هللا لوسر لثس ر نب هللا دبع نب لاس نع » ىزورملا ديز

 دی م نمو » سابع نبأ ثيدح ىف هلوفو . نبا تراصف , نع ١ تفحمت : تلق « رمع نبا نع ملاس نع د اولاقف

 دسقف ىلع ليوارسلا هسبل زاوج فقوتي الف « لالحلا ال مرحلل محلا اذه ىأ « مرحبلل لیوارساا سبلیلف !داذإ

 ‹ ةيدفلا هتمزل هلاح ىلع امهنم اثیش سبل ولف ليوارسلا قتف و فضا عطق وابا طرتش ۳ اهلا ىلع رازإلاو

 ريظناا قحلب و ديقملا ىلع قلطملا لمحيف « نيبعكلا نم لفسأ ان وكي ىح ام ممطقيل و هرمع نبا ثيدح ىف هلوق مل ليلدلاو

 . ىهتا فالخلا نم اجورخو حيحصلا ثيدحلاب المع (بعطق والا : ةمادق نبا لاقو . محلا ىف امهئاوتسال ريظنلاب

 ىرابلا عف « ع جو - م
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ه هو ب عب
 ه

 مامو نسمحلا نب دمع قتفاا طرتشا و « دحأ لوقک تف ريغب لب وارسلا سبل زاوج شک لاو ةيعفاشلا دنع حصالار

دح نأكو كلام نع هلثم و : اقلطم مرحملل لب وارساا منم ةفيتح ىفأ نعو « ةفئاطو نیما
 قف ؛ هغلبي مل سابع نبا ثي

 مهامصأ هلاق اک ةيدفلا هيلعو هسبل زوج : ةيفاحلا نم ىزارلا لاقو « ثيدحلا اذهب عمسأ مل : لاقف هنع لثس هنأ أطوملا

 ةلاحلا كلت ىف هنآل ارازإ ناكل هتف ول ةلاح ف نوكي ال ناب هدبق هلاح ىلع ليوارسلا سبل زاجأ نمو . نيفخلا ىف

 رازإلا دجاو نوكي

 ليوارسلا سلف رازإلا دج ملاذإ بسا - 5

 هلل ۍضر سابع نبا نع دز نب باج نع رانيد "نب وار انت دح ةبعش انث دح "مد اله - ۳

 سلیلف نیل دج مل نمو ؛ ليوارسلا سولف رازال دم ل نم » لاقف تافرعب هيي ئنلا انّبلمَح » لاق اهدع

 « نيف

 بابلا ىف هيف ثدبلا مد قت دقو سابع نبا ثيدح هيف هروأ ( لیوارسا سبليلف رازالا دحب مل اذا باب ) هلو

 هغلبي مل ثبدح نأب فلاخلا عيرصتو اهليلد ةوةل ایابق ىلا نود ةلأسملا هذه ىف رکاب فندملا مزجو « هلبق ىذلا

 هب لمعلا هغلب نم ىلع نيءيف

 مردم حالسلا سبل يصاب -- ۷

 ةيدفلا ىف هيلع میت لو . یدتفاو خالسلا سبل ودمل ىح اذإ ”ةمركع لاقو

 ال نا رمتعا » هنع هللا یر ار نع ”قاحسإ ىلأ نع ليئارسإ نع هللا دیبع اشتر - 4

 «بارقلا ىف الإ ًاحالس ةكم لخدب ال : ماضاق یتح ةكم لدي هوعدی نأ کم ”لهأ ىبأف « ةدعقلا ىذ ىف

 حالسلا سبل ودعلا ىشخ اذا ةمركع لاتو ) هلق . كلذ ىلا جاتحا اذإ ىأ ( مرحللل حالسلا سيل باب ) هل

 « ةيدسفلا ىف هيلع عباتي مو » هلوقر . الوصوم اذه ةمركع رثأ ىلع فقأ لو 2 ةيدفلا هيلع تيجو ىأ ( ىدتفاو

 نسحلا نع رذاملا نبا لقن دقو < ةيدفلا بوجو ىف فلوحخو ةيثخلا دنع حالسلا سبل زاوج ىلع عبوت هنأ ىضتقي

 « مرحلا ىف حالسلا لمح ترمأ تنأ » جاجحلا رمع نبا لوف نيديعلا ىف مدق" دقو « فیسلا مرحلا دلقتر نأ هرك هنأ

 لحي ال موب ىف حالسلا لمح تأ , ةباور قو « هيف لخدب حالسلا نکی لو مرحلا ىف حالسلا تاخدأ و ه هل هلوقو

 ٠ اعوفرم كلذ ىور نم رکذو « ديعلا ىف حالسلا لمح هركنم باب » ىف یفوتسم كلذ ىلع مالکلا مدقت و « هلمح هيف

 نب هللا ديبع نع حاصلا باتك ىف هماتب ىتأيسو ۰ ارصتخم ءاضقلا ةرمع ىف ءاربلا ثيدح بابلا ىف فنصملا دروأ مث

 كلذكس يلو هلوطب جحلا ىف هجرخأ ىراخيلا نأ معزف « فارطالا » ىف ىزملا موو « اذه هدانساب یموم

 مع "نبا لخدو . مارحا ريغب ةكمو م را لوخد ساپ - ۸

 0 ر 0 2 _ 8 ۰
 م ريغو نيباطحلل رك ذب و. ةرمعلاو جحا دارآ نا لالهالا, لكك ئبلا مس ام إو ۱



 ۵۹ ۱۸۱۱۸۸۵ فثيدحلا

 ناو اه ها "یضر ساب با نع هيبأ نع سواط "نا اند یهو اندح هم ام - ۰۰

 ءركل و نه نه ؛ نما لهألو « ل زا نرق دن لالو ٠ ةفياطا اذ ةنيدملا لهأل تار ال ین

 ةكم ”لهأ ىح < اتن يح نف كلذ نود ناك نف « ةرمملاو جا دارأ نم م ريغ نم نییلع نأ تآ
 « ةكم نم

 هص لا یضر كلام نب سنأ نع بارش نبا نع تام انّريخأ فسوب نب ا دبع اشر - ٩

 قاعتم لا نا نإ : لاقف "لجر ءاج هَر الف « رغم هسأر ىلعو حفلا ماع لحد م هللا لوسر نا »
 واثقا : لاقف « ةبمكلا راتسأب

 [ ۰۸۰۸ , ۸۲۸۰ ۰۳۰۸4 : ىف هفارطأ - ۱۸45 ثيدحلا ]

 نوكيف دلبلا انه كع داراا نال « ماعلا لع صاخلا فطع نم وه ( مارح) ريغب ةكمو مرحلا لوخد باب ) هلوق
 اذ] یح هکم نم رمع نب هللا دبع لبقآ » لاق عفان نع « أطوملا د ىف كلام هلصو (رمع نبا لخدو) هلو ٠ معأ مرحلا

 غب ینا مآ امنو ) لوق ۰ مارحإ ريذب هکم لخدف عجرف « ةنتفلا نع ربخ هءاج - فاقلا مضإ ىنعي  ديدقب ناک
 مارحإلا صخ هنأ هلصاحو « فتصلا مالک نم وه ( مريغو نيب طلا ركذي ملو ةرمعلاو جحلا دارأ نمل لالهالاب
 ددرتلا نأ هموبفف « ةرمعلاو جا دارأ نم » سابع نبا ثيد> ىف هلوق موهفع_ لدتساو « ةرمعلاو جا دارأ نمي

 مدع ىعفاشلا بهذم نم روپشلاف اذه ىف ءايلعلا فاتخا دقو « مارحإلا همزلب ال -ةرهعلاو جحلا دصق ريغل کم ىلا

 نع روپشلاو ؛ بوجولا مدعب ىلوأو بتم فالخ هلوخد ررکتب نميفو « اقلطم بحي لوق یو « اقلطم بوجولا
 « رهاظلا لهأو نسحلاو ىرهزلاو رمع نبا لوق وهو « بحي ال مهنم لك نع ةباور قو ۰ بوجولا ةثالثلا ةع الا
 نأ ربلا دبع نبا معذو « تاقيملا لخاد ناك نم ةيفنحلا ىنثدساو « ةرركشملا تاجاحلا ىوذ ءانثتساب ةلبانحلا مزجو
 سابع نبا ثيدح امهدحآ : نيثيدح بالا ف فنصملا دروأ مث . بوجولاب لوقلا ىلع نيعب اتلاو ةباحصلا شك أ
 ةياور نم ىل عقوو « هنع ىرهزلا نع رهتشا دقو رفغملا ف سنأ ثيدح ىناثلا « تيقاوملا ىف هيلع مالكلا مدقت دقو
 نإ ليقو « فعض هفعض عم ديزب ىلا دانسالا فو . « ىلسوملا ءارفلا نسحلا ىبأ دئاوف » ىف سن أ نع یشاقرلا ديزي
 هبقعت و ۰ ذاشلا ىلع مالكلا ىف هل « ثيدحلا مولع » ىف حالصاا نبا كلذ مزج نمو < ىردزلا نع هب درفت اكلام
 ' :لاقو یعازوالاو رمعمو سيوأ ىنأو ىرهزلا ىخأ نبا قیرط نم درو هنأب قارعلا لضفلا وبأ ظفاحلا انخيش
 نبا اهركذ رمعم ةياور نأو ىدع ناو دعس نبا دنع سيوأ ىنأ ةياودو رازبلا دنع ىرهزلا یخآ نبا ةيادد نإ
 ق رمعم ةباور تدجو دقو < امهتاور جرخأ نم انخیش ركذي لو قرملا اهركذ ىعازوألا ةياور نأو ىدع

 نيح لاق ىلرعلا نبا نا ىدسم نبا نع انخیش لقن مث . « مامت دئاوف » ف یعازوالا ةياورو « ىرقملا نبا دئاوف »
 حرخ مو كلذ جارخأب دعو هنأو « كلام قيرط ريغ اقيرط رشع ةثالث نم هتیور دق : كلام الإ هور مل هل ليق

 ىلا هوبسفو كلذ ىف ىبرعلا نبا اومهتا مهنأ اباصاحو « ارعش اف دشن أو ةصقلا هذه ىف ىدسم نبا لاطأو « ائيش
 اومهتا نیذلاو ۰ نقتم لدع ةصقلا ىوارف ‹ كلذ ف بصي لو ةصقلا لصأ ىف حدقي ىدسم نبا عرش مث . ةقزاجا
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 « مهتنعت و مراکنا نم هل ربظ ال كلذ جارخأب مهلع لخ هنأكو . مهعالطا ةلقل اوتطخأ نيذلا مه كلذ ىف ىبرعلا نبا

 اسفن رشع ىنا ةياور نم هتدجوف دحلا هلو ىبر علا نبا هرکذ ىذلا ددعلا نم رثك أ ىلع تفقو ىتح هقرط تعبتت دقو

 نباو « ليلخلل « داشرالا » ىف ديزي نإ سفوبو « « عميمج نبا مجعم » ىف ليقع : مو انخيش اهركذ ىتلا ةعبرألا ريغ

 «« روباسين خيرات » ىف ديز نب ةماسأو « « لمي فأ دنسم » ىف ةنييع نباو ؛ «بيطخلل كلام نع ةاورلا ف صفح ىبأ
 انبا دمو نمحرلا دبعو « « ىنطقرادلا دارفأ » ىف ىلاوملا ىبأ نب نححرلا دبع نب دمو « « ةيلحلا » ىف بئذ نآ نباو

 رو ؛ « ىدع ناال كلام دنسم » ىف قمحس] ناو « « ىناسارخلا قححإ] نب هللا دبع دئاوف » ىف نايراصنالا زيزعلا دبع

 بقع یدرما رذ وبأ هرکذ رضخالا ىبأ نب حلاصو « ىازلاو مجاب ىزيجلل هچرخت ىف ىدلدئالا رفمج هركذ ءاقسلا

 نأ و « بقعتم حالصلا نبا قالطإ نأ كلذب نيبتف , یزافلا ىف ىراخبلا دنع جرغلاو كلام نع ةعرق نب ىحي ثيدح

 قيزط الإ حيحصلا طرش ىلع ءىش هقرط ىف سيل نكلو « دودرم هسمبتا نم مالكنأو « حيت ىبرعلا نبا لوق

 اهلتو ۰ هحيمس ىف ةناوع وبأو « كلام دنسم » ىف یئاسنلا اهجرخأ دقف ىرهزلا یخآ نا ةياور اهيرقأو « كلام

 لاق نم لوق لمحیف « ىرهزلا نع عامسلا ىف كلام قيفر ناك ةنإ اولاقو اضيأ ةناوع وبأ اجرا نترا نأ اود

 هناف ضارتعالا نم ةملاس ىذمرتلا ةرابعو . ةلمججا ىف ىأ عسب وت لاق نم لوقو - ةحصلا طرشب ىأ كلام هب درفنا

 ىلا ريشي « ريثك د هلوقف ‹ ىرهزلا نع كلام ريغ هاور دحأ ريثك ف رعب ال بیرغ حیحم نسح : هج رخ دعب لاق

 حتفلا ماع) هلوق . « هثدح كلام نإ سنأ نا د دعس نبا دنع سيوأ ىلأةياور ىف (سفأ نع) هل. . ةلمملا ىف عبوت هنأ

 وه لیقو ۰ سأرلا ردق ىلع عوردلا نم جسني درز : ءافلا حتفو ةمجعلا نوکسو ملا سکپ ( رففلا هسأر لعو

 « ةوسنلقلا لثم سآرلا ىلع ديدحلا عورد لضف نم لمج ام وه « قراشلا » قو . « حملا » ىف هلاق ةضيبلا فرفر

 ج ام او « بئارغلا ىف ىنطقرادلا هجرخأ « دیدح نم رفغم هيلعو حتفلا موب » كلام نع بابحلا نب ديز ةياود فو

 نأ لمتحي هنأ الا « همسا ىلع فقأ مل ( لجد هءاج هعزن الف ) هلوق ٠ سيوأ ىبأ ةياور ىف وه اذكو « لياكالا » ىف

 « ىلسالا ةزرب وبأ وه كلذب ءاج ىذلا نأب « ةدمعلا ح رش » ىف یپک افلا مزج دقو « هلستق رشاب ىذلا وه نوكي

 ىف ةعزق نب ىح ةياور ىف هلوق هحشويو ٠ هتصقب اربع ءاج ىذلا وه هنأ ىأر هلتق ىذلا وه هنأ هدنع حجر ال هنأكو

 ىنطقرادلا دلع عوبرب نب ديعس ثيدح ىف < هلتاق مسا ىف فلتخا هلأ ىلع . دارفإلا ةغيصب « هلتقا لاقف » ىزاغملا

 نب لالهو « رغصم فاقلاو نونلاب ديقن نب ثر وح ا : مرح الو لح ىف ال مهنمؤأ ال ةعبرأ » لاق زا هنأ کام او

 ثيدح فو . ثيدحلا « ريبزلا هلئقف لطخ نب لاله امأف لاق حرس ىبأ نب هقا دبعو « ةبابص نب سيقمو « لطخ
 موانقا لاقف نيتأ ماو رفت ةعبرأ » لاق نكل هوحن « لئالدلا د ىف قيبلاو مك احم لاو رازبلا دنع صاقو ىبأ نب دعس

 ؛ ثري وحلا لدب ةمركع لاقو « لاله لدب لطخ نب هنا دبع لاق نکل مركذف « ةيعكلا راتسأب نيقلعتم موم دجو ناو

 رامعو ثيرح نب ديعس هيلا قبتساف ةبعكلا راتساب قلعتم وهو كردأف لطخ نب هللا دبع اماف » لاقو نيتأ رملا مسي ملو

 قيرط نم یزاغلا ىف ريكب نب سنوي تادايز ینو . ثيدحلا « هلتقف نيلجرلا بشآ ناكو ارامع ديعس قيسف رساب نبا

 كمملا دبع نب كحل ا قيرط نم لئالدلا ىف قببلاو ةبيش ىنأ نبا یورو « هوحن هدج نع هيبأ نع بيعش ن ورم

 سیقمو « لطخ نب یزعلا دبع : سائلا نم ةعبرأ الإ كم حتف موب سانلا ملم هللا لوسر نمآ » سفأ نع ةداتق نع

 راتسأب قلعتم وهو لتقف لطخ نب یزملا دبع امأف . ةراس مأو ٠ حرس ىبأ نب هللا دبعو « فانکلا ةبابص نا
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 راتسأب قلعتم وهو لطخ نبا لق ىلسألا ةزرب ابأ نا » ىدهنلا نامثع ىبأ قيرط نم ةبيش فأ نبا یورو « ةبعكلاا
 , هسفن ةزرب ىبأ ثيدح نم « ةلصاو بلا » ىف كرابملا نبا دنع دهاش هلو « هلاسر] عم حيد هدانساو « ةبمكلا
 « رابخالاب لمعلا لهأ نم هريغو یرذالبلا مزج هو هلتاق نيبعت ىف درو ام حصأ وهو ‹ رخآ هجو نم دمحأ هاورو
 هيف هکراش هديغ نوكي نأ لمتحيو « ةزرب وبآ مهنم هل رشابملا ناكف هلتق اوردتبا مبنآ ىلع تاءاورلا ةيقب لمحت و
 نب ديعس هلتاق ىم نم مهنمو « هلتق ىف اكرتشا ىلسالا ةزرب ابآو ثيرح نب ديعس نأب ةريسلا ىف ماشه نبا مزج دقف
 نع رشعم ىبأ قيرط نم املا یورو « لطخ نبا لتق ىذلا وه ماوملا نب ريبزلا نأ ىربطلا بحلا کحو « بيؤذ

 « مزمزو ماقملا نيب لتقف ةبعكلا راتسأ تحت نم لطخ نب هللا دبع ذخأف » لاق ديزي نب بئاسلا نع بوقعي نإ فسوپ
 . ةوسن عيرأو لاجر ةتس : سفنأ ةرشع هلتقب مأ و حتفلا موب نمؤي مل نم ءاممأ هخويش نع یدقاولا عمج دقو
 ىنئدح » یزاغلا ىف قحا نبا یود ام « نمآ وهف دجسلا لخد نم » هلوق ىف هلوخد مدعو لطخ نبا لتق ىف ببسلاو
 : لاقف مام ارفن الإ « لتاق نم الإ دحأ لتقي ال : لاق ةكم لخد نيح مب هقا لوسر نأ هريغو ركب ىبأ نب هللا دبع

 لطخ نبا لتقب سآ امت ]و « دعس نب هقا دبعو لطخ نب هللا دبع مهنم « ةيعكلا راتسأ تحن موم دجو ناو مولتقا
 لزنف « املسم ناكو همدخ ىلوم هعم ناكو راصنالا نم الجر هعم ثعب و اتدصم لي هللا لوسد هئعبف اسم ناك هنال

 دن را مث هلتقف هيلع ادعف . ائيش هل عنصي لو ظقيتساو مانف < اماعط هل عنصی و اسيت جذب نأ ىلوم ا مأف , الزم
 نبا ىلوم لاق لاق جیرج نبا قيرط نم ىبكافلا یورو . ب هلا لوسر ءاجبب ناينغت ناتنيق هل تناكو « اكرشم
 , امجرت ىح یرامنالا اعبطأ : لاقو لطخ ناو ةنيزم نم الجرو راصفالا نم الجر ل هللا لوسر ثعب : سابع
 ردهأ نراك ن يذلا رفنلا نمو . حتفلا موي همد علي ىنلا ردهأ نم ناكو . یزلا برهو ىراصنالا لطخ نا لتقف
 نب یتحوو ريهز نب بمکو لهج يأ نب ةمركعو دوسالا نب رابه هركذ مدقت نم ريغ حتفلا لبق هَل ىنلا مهمد

 ناك هنأ هما نم هيف فلتخا ام نيب عمجاو . ةيتع تنب دنهو لطخ نا اتنيقو منذ ىبأ نإ سايإ نب ديسأو برح

 ىف ىلكلا كلذ نيب « لاله هما هل خأب هيلع سبتلاف لاله لاق نم امأو ۰ هللا دبع یم لس الف ىزعلا دبع ىعسي

 ىنب نم یفانم دبع لطخ مساو ۰ لطخ نب هللا دبع نب بلاغ لیقو  لطخ نب لاله نب هلا دبع وه لیقو « بسنلا
 كلام كاذ حرص دقو ؛ امرحم نكي مل حتتفلا موب ةكم لخد ال لر هنأ هرهاظ ثيدحلا اذهو . بلاغ نب رهف نب مت
 نكي مو : كلام لاق ۰ ثيدحلا اذه بقع كلام نع ةعزق نب يحب نع ىذاذملا ف فنصملا هركذ اک ثيدحلا ىواد
 هب امزاج كلام نع ىدهم نب نمحرلا دبع هاور اذه كلام لوقو .ه ا امرحم ذئموي  معأ هللاو - یرن امن یب ىنلا
 لو باهش نبا لاق » كلام لاق هريغو بعصم ىبأ ةياور نم « أطوملا » ف عقوو ۰« بئارغلا ىف ىنطقرادلا هجرخأ
 حتف موي لخد » ظفلب رباج ثيدح نم لسم هاور ام هل دمشیو « لسم اذهو « امرع ذمو ملي هللا لوسر نكي
 ةكم هلي ىنلا لخدي مل د لاق سواط نع حیح دانساب ةبيش يأ نبا یورو « مارح] ريغب ءادوس ةمامع هيلعو ةكم
 ةماعلا ىف راج ثيدح نيبو رفغملا ف سنأ ثيدح نيب نأ « ليك الا » ىف کالا معزو « ةكم حتف موب الإ امرح الإ

 « كلذ دعب ةماعلا سبلو هلازأ مث رفذلا هسأر ىلع ناك هلوخد لوأ نوكي نأ لاهتحاب هوبقعت و . ةضراعم ءادوسلا
 هجرخأ « ءادوس ةمامع هيلعو سانلا بطخ هنا ٠ ثيرح نب ورع ثيدح ىف نأ هديؤيو « هآر ام امهنم لك کھ
 ناب عمجم : هريغ لاقو . ضايعل عملا اذهو « لوخدلا مام دعب كلذو ةبعكلا باب دنع ةبطخلا تناكو . اضيأ لسم
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 رفغلا رکذپ سنأ دارأف : ديدحلا ادص نم هسأرل ةياقو رفغلا تحت تناکو أ رفغلا قوف ةفوفلم تناك ءادوسلا ةماملا

 ىف ةلالد ال : لاق نم لاکش] عفدنپ اذببو « مرح ريغ لخد هن وك ةماعلا ركذب راج از ود نخل اشتم لخد هنوک

 « رذعل هسأر یطغ هنکل و امر ناك لِي هللا لوسر نوکی نأ لاتحال مارح] ديغب ةكم لوخد زاوج لع ثيذحلا

 ناك نمو لاتقلابهأتم ناك مب هلال رخآ هجو نم لاکش) هيف نکل« امرح نكي مل هنأب رباج عیرصتب كلذ عفدنا دقف

 ةيعفاشلا نم لاق نم امأو ؛ هلباقم ىلع قافتالا لقن ضايع ناك نو ة.عفاعلا دنع مارح) ريغب لوخدلا هل زاج كلذك

 نكل ؛ ليادب الإ تبثت ال ةيصوصخلا نال « رظن هيفف مب ىنلا صئاصخ نم مارحإ بیذب هکم لوخد : صاقلا نباك

 كاذب دارملا نأو : راهن نم ةعاس الإ هل لحن مل اهنا هريغو جرش ىبأ ثيدح ىف ب هلوق كلذ ليلد نأ ىواحطلا معز

 ىلاعت هقاب ذايعلاو اوبلغ ول نيكرشملا نأ ىلع اوعمجأ منال اف لاتقلاو لتقاا ميرحت ال مارح) ريغب هل اهوخد زاوج

 راد قبن ةكم نأ ىلع ةلالد ثيدحلا ىف : لاقف ىوونلا هلالدتسا سكع دقو <« اف مهاتقو ماتق نیملسل لح ةكم ىلع

 هاکح دقو « مدقت اک تباث فالخلا ناف رظن عاجالا هاوعد قو . یواحطلا هروص ام لطبف « ةمايقلا موب ىلا مالسإ

 ناك علي هنأب یووللا باجأو < ةونع ةكم حتف عقب هنأ ىلع بابل تیدح لدتسا و ٠ امهریغو ىدرواملاو لافقلا

 فرعي ال هناف مه اص هنوک توبث ىف نأشلا نأ الإ یوق باوج اذهو « ابهأت» لخد مهردغ نمأي مل |! نکل « مهلاص

 ةصقب لدتساو . ىلاعت هلا ءاش نا ىزاغملا نم ةكم حتف ىلع مالكلا ىف هحاضي] تاس اک احرص رابخالا نم ءىش ىف

 . لما هلن نم ادوق لطخ نبا لتق ناك : ربلا دبع نبا لاق « ةكم مرح ىف صاصقلاو دودحلا ةماقا زاوج ىلع لطخ نا

 لتقي ال لاق نم لوأت : ىوونلا لاقو . بجاو دح ةماتإ نم علمت الو ايصاع ذيعت ال ةبعكلا نأ هيف : ليبسلا لاقو

 ىلوتسا ىتح لوخدلا ةعاس هل تحيب أ ام اهنأب انباآ هنع باجأو « هل تحيبأ ىتلا ةعاسلا ىف هلتق لب هنأ ىلع امف

 نأ يرش ىبأ ثيدح ىلع مالكلا ىف مدقت اع بقعتو . ىهننا كلذ دعب لطخ نا لتق امإو « ابلهأ نعذأو اهلع

 ىف دیق هال امطق كلذ لبق ناك لطخ نبا لتقو « رصعلا تقو لوخدو راهللا لوأ نيب ام هل تلحأ ىتلا ةعاسلاب دارملا

 سابع نا ثيدح ىف هلوقب دارملا : ةع زخ نبا لاق دقو « ةكع هرارقتسا دنع كاذو رفغاا هعز دنع ناك هنأب ثيدحلا

 هللا ناكو : لاق ‹ هم ركذ نمو لطخ نبا ذئموب اولتق نيذلا رفنلا لق ىأ « ىريغ لتقلا هيف دحال هللا لحأ امو

 لتف زاوج ىلع هب لدتساو . لاتقلا یضقت دعب هريغو لطخ نبا لتقو ۰ ةعاسلا كلت ىف امم لتقااو لاتقلا هل حابأ دق

سد هلخدي لو اب رح ناك لطخ نا نال ربلا دبع نيا لا اک رظن هيفو , هني هللا لوسر بس اذإ ىذلا
 هلي هللا لو

 هركذ امل هيف ةلالد الف  ادحاو اجر هريغل هنامأ عم هلتفب هرمأ جرخو ىناتسا نم عم هانثتسا لب کم لهأل هنامأ ىف

 لطخ نبا نکل « ايمذ هنوکب دسقت ريغ نم ةباتتسا ريغب كلذ لمف نم لتق زاوج ىف هب كستب نأ نکع و . ىبتا

 لطخ نبا ىلع ةردقاا نآل اربع ريسالا لتق زاوج ىلع هب لدتساو « بسلا هلتق ببس نأ محي لف لثقاا تابجوع لمع

 . مالسالا ىف هانج ام هلتق متلي هنإ باطلا لاق نکل ۰ هريغو لتقلا نيب هيف ری وهو مامإلا دي ىف ريسالاك هت ريص

 ريسالا لتق ذاوج ىلع هب لدتساو . مدقت اك دترا مث هلتق و هب ردغ ىذلا ملسملا مد نم ادوق هلتق : بلا دبع نبا لاقو

 حالسلا تال آ نم هريغو رفغملا سبل ةيعورشم هيفو . دواد وبأ كاذب مجرت « مالسالا هيلع ضرعي نأ ريغ نم
 ثيدح نم ةرمعلا بأوبأ نم: « رمتعملا لحي ىتم باب ىف مدقت دقو « لكوتلا نان ال هنأو ودعلا نم فوخلا لاح

 هيم رر نأ ةكم لهأ نم هرثسي نم هعمو هءم انفط و فاط ةكم لخد الف هلا لوسد رمتعا ۰ ىفوأ ىلأ نب هللا دبع



 “۳ ۱۸۵۹ - ۱۸٤۷ ثيدحلا

 ءیشب نیکرشلا ءايفس ضعب هسمرب نأ ةباحصا يغ انرغ دك ناک هنال كلذ لا جاتحا اغ]و + تیدحا « دحآ
 الو « الا ةالو ىلا داسا لهأ رابخآ عفر زاوج هيفو . كلذ نم هنوظفحيو هسأر نورتسي هلوح اوناكف هيذؤي

 ةميلا الو ةمرحا ةبيغلا نم كلذ نوكي

 سيق هیلعو ًالداج مرحأ اذإ ص - ٩
 هيلع ةرافك الف سان وأ الهاج سبا وأ بیت اذإ : هاطع لاقو

 تنك » لاق هيبأ نع لي نب ناوفَص ىنث دح لاق ءاطع اند مام ان دح دیل وا وبأ شم - ۷
 هيلع لز اس دل لرد نا را هر هی يه لج هانأف « ون هللا لوسر حم

 « كّجح ىف متصل ام "كنرح ىف متصا : لاقف « هنع رس مث « هياع لمف ؟ هارت نأ ی ول

 كَم ئبلا لطف - هتینا عزناف ىنعي - لجَر دب لُجر ضعو - ۸
 [ 1۸۹۳ ۰ 4401 ۰ AVF) > ۲۲۹۰ : ىف هفارطأ - ۱۸۸۸ ثيدحلا ]

 بابلا ثيدح نال كح اب مزحي مل امن ]و ؟ال وأ ةبدف همزاي له ىأ ( صيق هيلو الهاج مرحأ اذا باب ) هلوق
 هنأ ىلا ريشي هنأك ثيدحلا ىوار ءاطع لوقب حجارلل فنصلا رهظتسا مث مو . ةيدفلا طاقساب هيف حيرصت ال
 هتمزإ ول هنأ هنم ةلالدلا هجو : هريغو لاطب نبا لاق « ثيدحلا ىوار وهو ءاطع نع تيفخ ال ةبجاو ةيدفلا تناك ول

 رداب نم نيب - ایسان سبل وأ بيطت نميف كلام قرفو « زوج ال ةجاحلا تقو نع نايبلا ريخأت نال نیل ةيدفلا
 دقو لاب فراء ريغ ناك بابلا ثيدح ىف لئاسلا نال ثيدحلل ةقفاوم دشأ ىعفاشلاو « ىدام نم نيبو لسغو عزف

 . ثيدحلا اذه فلاخ یزلاو نيمفوكلا لوق امأو ٠ طايتحا هيف كلام لوقو « ةيدفلاب موی مل كلذ عمو یداع
 هم ینلا ظتنا اذهلو حلا لوزن لبق ناكةبجلا ىف لجرلا هيف مرحآ یذلا تقولا نأب ةيشاحلا ىف رينملا نبا باجأو
 امع ةيدفب لجرلا سوی مل اذهلف مهلا لوزن لبق فاكملا ىلع هجوتي ال فیلکتلا نأ فالخ الو : لاق + ىحولا
 دقو هيافلكم هنوكل هللعتي نأ هيلع ناک ام لع ف رصقو رقتسا اکح لهج هناف الهاج نالا سبل نم فالخم ؛ ىنعم
 لعب ثيدح امأ و « ريبكلا ىف ىتاربطلا هلصوو طسوألا ىف رذنلا نبا هركذ ( حلا ءاطعلاقو ) هلوق . هملمت نم نكمم
 ةيمأ نب ىلعي نب ناوفص ) دانسالا ف هلوق . جملا لئاوأ ىف « فولخلا لسغ باب » ىف فوتسم هيلع مالكلا مدقت دقف
 نب ناوفص ه هريغ ةياور ىف تبث ام باوصلاو « فیحصآ وهو رذ ىبأ ةياور ىف عقو اذه ( يلب ىنلا عم تنك لاق
 یسلل و « هببأ نع دنسلا نم طقس وأ ‹ ةيمأ تراصف « هيبأ هو نبا تراصف « نع » تفحصتف « هبب أ نع للعب

 ىف هيلع مالكلا عم اطوسم قأيسو رخآ تبدح اذه ( لجر دب لجر ضعو ) هلوق . ةيادد الو ةصع ناوفصل
 ىلاعت هللا ءاش نإ ةيدلا باوبأ

 جملا ةيقب هنع ید زی نأ كَم وبلا اب مو 3 ةفرعب تومي مرحلا اپ - ٠

 ۹ ی ا 3 ۳"
 وبا نع ريج نب ديف نع رانيد نب و رمح نع يز نب دامح انث دح برح نب ناملس ارو - ۶۹ 27 5
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 لاق وأ - هْئَصقرف +-تلحار نع عفو ذإ رب هلي ىلا م ”فقاو “اخر انب » لاق امبنع * نا“ یفر سابع

 اوری الو ءوطنحت الو - ر لاو نویو ىف هونفكو « رادسو هام هوایغا : نم بلا لاقف - تا

 «ىبلي ةمايقلا م موي 00 فا ناف « هتأر

 نا < یفر سابع نا نعر ۳ نب ديعس نع توا نع دا ان دح برح ن ناماس شرم - ۰

 يا لاق - هتصقوأف لاق وأ - هثصقوف هتلحار نع عفو ذا ةفرعب لم یا مم فقاو لجر اني ب » لاق امنع

 ا ناف « * تست الو ”قاردازرتس لود ار الو « نبوت ىف هودنکو «راذسو رام هواتف : ل

 « ايام ةمايقلا موب همی

 هيف رکذو . كلذ لقني مل ىنعي ( جحلا ةيقب هنع ىدؤي نأ مب ىنلا سمأي مو ةفرعب تومي مرحلا باب ) هلوق

 نع ىبني ام باب » ىف هيلع هيبنتلا مدقت دقو « تاف ةفرعب هريعب نع عقو ىذلا مرحلا لجرلا ىف سابع نبأ ثيدح

 ديعس نع امهالك امہقرف بوبأ نءو دانید نب ورمع نع دیز نب دام ثيدح نم فذصلا هدروأو « مرحبلل بطلا

 املكو « هتصقوأف لات وأ هتصقوف » بويأ ةءاور قو « هتصمقأف لات وأ هتصقوف ه ورع ةياور ىف عقوو « ريبج نبا

 ىف ةيلع نب ليعامسا ةياور نم ملسم دنع عقو دقو . ءاوس قايلاو « ابسط مه هوس "الو » بويأ ةياور ىف دازو , ىنمع

 ملعأ هقاف « ريبج نب ديعس نع تشبن » لاق بوبأ نع ثيدحلا اذه
 ۶ و

 تام اذإ مرحلا ةنس ساپ - ۱

 سابع نا نع جنب ديعس نع رشب وبأ انريخأ مات مارا "نب بوقعب اشر - ۱۸-۰۱

 : لكك نا "لوسر لاقف « تاف م مرح وهو فان برا « یا ناک الجر ناة امتع نا < یضر

 ١ بم ةمايقلا موي عبي هناف « ”هسأر اورمخت الو « ربیطب هوش الو « هيبوث ىف هونفکو « رادسو وام هواسغا

 قبس دقو
 ير

 ا ا جا با -۲

 یتح ت و 0 ا دی تب سم دم هللا ىضر

 ناف« هللا اوضقا ؟ ”هتيضاق تنك 1” ند كمأ ىلع ناكول تبأرأ « اهدع یخ من : لاق ؟ امنع حف « تنام

 « ءافولاب وأ

 [ ۷۳۱۰۰ 11۹9٩ : ىف ءالرط - ۱۸۵۲ ثيدحلا ]



6۵ Aor ثيدحلا 

 . دارفالا ءرذنلا » نا باور یو ٠ عمجا ظفلب شکاالل تبث اذك ( تيما نع روذنلاو جحلا باب ) هلوق

 نال « رظن ىناثنا مكحلا ىلع هيفو . نينكحلا ىلع هب لدتسي بابلا ثيدح نأ ىنمي ( ةأرملا نع جم لجرلاو ) هلوق
 ٠ لجرلا نع جحت ةأرملاو لوقي رأ ةجرنا قح ناکف « اهبأ ىلع ناك رذن نع تلأس ةأرما نا » ثيدحلا ظفل

 الو : لاق « هللا اوضقا د هلوق وهو ءانلاو لاجرلا هيف لخد باطخ ةأرملا بطاخ ت ینلا نأب لاطب نبا باجأو

 نع ةأرملاو ةأرملا نع لجرلا جح زاوج ىف فل خم ملو . لجرلا نع ةأرملاو ةأرملا نع لجرلا جح زاوج ىف فالخ

 اذه ىف رشب ىلأ نع ةبعش ةياور ىلا ةجرتلاب راشآ ىراخبلا نأ ىل ربظي ىذلاو . یبتنا خاص نب سا الإ لجرلا

 قحأ وهف هللا ضقاف » هبفو ثيدحلا , يحن نأ ترذن ىتخأ نا : لاقف لِي ىناا لجر ىتأ » اهنف لاق هناف ثيدحلا

 نم ةأرما نا ) هلوق . ةبعش قيرط نم ىناسنلاو دحأ هجرخأ اذكو , روذنلا باتك ىف فنصملا هجرخأ « ءاضقلاب

 ةثياغ نا » هيبأ نع یناسارخا ءاطع نب نامثع نع بهو نا ىور نکل < اي مسا ىلع الو اهمسا ىلع فقأ مل ( ةنيبج

 هدنم نبأ هجرخأ « امنع ضقا لاقف : ةمکلا ىلا ىثم نأ رذن اهبلعو تنام ىأ نإ : تلاقف غلم ىناا تنأ ةيئاغ وأ

 نبا مزجو « سكعلاب وأ ةثيثملا ىلع ةين اتحتلا ةانثملا ميدقتب فا لع هدم ن لا نيغلا فرح ىف

 قيرط نم دحأو ةيزخ ناو یاسنلا ىور دقو . بابلا ثيدح ىف ةروكذملا ةينيجلا مسا هنأب تامپلا ىف رهاط

 اهمأ نع هيو هللا لوسر لأسي نأ ىبجلا هللا دبع ن نانس ةأرما ترمأ » لاق سابع نبا نع ىلذهلا ةبلس نب ىسوم

 مهملا 4 رضب ال اذهو ؛ حصأ لوالاو « ةلس نب نانس» یتاسناا دنع عقوو , دحأ ظفا ثيدحلا « جحت لو تيفوت

 اهلا لالا ةف نوکی نأب عملا نکع و . ال لأس اهجوز نأ اذه قو اهسفنب تلأس ةأرملا تأ بابلا ثيدح ىف

 «ارذن تناك اهنع لوئسملا ةجحلا نأب حرصي مل ةياورلا هذه ىف هنأ هتياغو . ابجوز لاؤسلا اهل ىلوت ینلا امو ةيزاجب

 هتثدح هع نأ ىج لا هللا دبع نب ناس نع سابع نبأ نع هيبأ نع بيرك نب دمع ىيرط نم هجام نا ىور ام امأو

 نيتعقاو ىلع لمح اظرف نأ ناف ثيدحلا ارذن ةبعكلا ىلا ىثم ابعو تيفوت ىأ نا : تا اقف مقلب ىنلا تتأ انآ

 انآ حس عا كلا هتبع نوک نیو« ةضورفم ا ابمآ ةجح نع هناسل ىلع تلأس هتأرما نوک نأب

 ةدحاو مأ الو ةمعلا الو ةأرملا مست مو : مدقت اک هثياغ ارمساو نانس ةمع اهنأب بابلا ثيدح ىف نم رسفيو « ةدوذنملا

 ةءاوع ىلأ ةباور نم سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع رشب وأ هاور اذک ( جحت نأ ترذن ىأ نا ) هلوق ٠ امم

 جت نأ ترذن ىتخأ نإ هل لاقف ق نا لجر یتآ , ظفلب رشب ىبأ نع ةيعش قيرط نم روذنلا ىف ىلا سو ؛ نع

 ىف یایسو ٠ اهمأ نع تاأس تنبلاو هتخأ نع لأس خالا نم لك نوكي نأ لمتحا اظوفحم ناک ناف « تنام اهنأو

 طسب یتایسو « رہش مود اپلعو تنام ىأ نإ ةأ ما تلاق » ظفلب ريج نب ديعس نع ىرخأ قيرط نم مايصلا

 تلأس ةأرملا نأ لع لوح هناف + لاق اک سيل و ۰ ثيدحلا هب لعي بارطضا هنأ نیا احنا ضعب معزو . كانه هيف لوقلا

 ىأ ىلع تقدصت ىن] هقا لوسراب : تلاق ةأرما نا , ةديرب نع سم هاور ام هيلع لديو « جحلاو موصلا نم لك نع
 ؟ اهنع موصأفأ رهش موص اهلع ناك هنا : تلاق . ثاريملا كيلع اهدرو كرجأ بجو : لاق « تتام اهناو ةيراحي

 سابع نبأ ثيدح نم جملا ةصق نع لازسللو . « اهنع ىجح : لاق ؟ امنع جحأفأ حح مل اهنإ تلاق . اهنع سوص : لاق

 ىئاربطلاو رازبلا دنع سنآ ثيدح نم دهاش هلو « هنع راسي نإ ناملس قيرط نم یئاسنلا هجرخأ رخآ لمآ
 نع جملا هيلعو روبجلا دنع مالسالا ةجح نع ءأزجأ جح اذاف جحي مل نم جملا رذن ةم ىلع هب لدتساو « ىنطقرادلاو

 يزال ف « ع ج٩ - م



 ديصلا ءازج باتک - ۲۸

 ةياور ىف ( امنع یجح معن لات ) هلوق ٠ امنع "یزج لمقو < مالسالا ةجح جح مث رذنلا نع“ رجب ليقو « رذنلا

 لشملا برضو سايق" ةيعورشم هيف ( خا تيأدأ ر هلوق . « من لاق ؟ امنع جحأ نأ امنع "یزجیئآ » ةللس نب ىسوم
 . هيلع قفتا ام لكشأو هيف فاتخا ام هشت هيفو . همیف ةعرس ىلا برقأو عماسلا سفن ىف عقوأو حضوأ نوکیل

 ىعدأو یتفتسلا سفنل بيطأ وهو ةحصم كلذ ىلع یبترت اذا لمملدلا هجو ىلع هيبنالا ىتفملل بعتسي هنأ هيفد
 جملا ءازجإ هف و < هب قاحلإلا نسح اذطو اررقم مدنع امولعم ناك تساا نع ىلاملا ر دلا ءافو نأ همقو . هناعذال

 2 دحأ نع دحأ جڪ ال حمحم دانساب مع نبأ نع هریغ و روصنم نب دیعس یورف : فالتخا هيفو « تماا نع

 بابلا ىف كلذ ىف ثحبلا سو ٠ الف الو هنع جحياف كلذب ىصرأ نإ اضيأ كلام نعو ؛ ثيللاو كلام نع هوحنو
 فذح ىلع ةلعاف نزوب ةيضاق ىنبمشكنلو , نيدلا ىلع دومی ريمضب رثكالل اذك ( هتيضاق تنك أ ) هلوق . هيلي ىذلا
 نويد ءاضق هيلع نأ اک هلام سأر نم هنع جحم نم زهحي نأ هيلو ىلع بجو جح هيلعو تام نم نأ هيفو . لوعفلا
 نم هتمذ ىف تبث قح لك جناب تحتل: و. ءاضقلا ىف هب هبش ام كاذكف لالا سأر نم ىدآلا نيد نأ ىلع اوعمجأ دقف
 دحأ وهو « یدالا نيد ىلع مدقم هنأ ىلع ليلد «.افولا, قحأ هقلف, هلوق فو « كلذ ريغ وأ ةاکز وأ رذن وأ ةرافك
 هربخأف الام فلخ هنع لوثسملا نأب راعشإ ثيدحلا ىف : ىرطلا لاق  ءاوس امه ليقو « سکعلاب لیقو « ىعفاشلا لاوقأ
 باوجلا ىف متحتي لو : تلق . ةيلاما ةلع عماجلاو هنع جملا هيلع بجو أو دابعلا قح ىلع مدقم هللا قح نأ نقب ىنا
 اعربت وأ هفلخ ام دارملا نوکی نأ نم معأ « هتيضاق تنك أ ه هلوق نآل « معز االام فلخ نوكي نأ روکذما

 ةلجارلا ىلع توبثا ميطتسي ال ىع جملا بیصاپ - ۳
 ع سابع نا نع راب نب ناماس نع باهش نبا نع جرج نا نع مع و ازم - ۳

 ع... ةأرما نأ مهنع ا یضر سابع نب لضفلا

 ی ناماس نع بم نا ا هل یا ف زيزعلا دع انت دح ليعامسإ ۳ یوم شو — ۶۵

 نا هلا لوسر اي : تلاق عياداولا نجح ماع منخ قم: ارا اا و لاق ارهنع نا ضر سابع نبا نع راسي

 نأ "هنع ىضقي لهف ٠ ةلحارلا ىلع یوتسب نأ میطتسب ال یک یش ییا تک ردآ جا ىف هدابع ىلع هللا ةضيرف
 « من : لاق ؟ هنع جحأ

 جح ال لاق نمل و كلذ ىف كلامل فالح ٠ ءاحألا نم ىأ ( ةلحارلا ىلع توبثاا عيطتسي ال نبع جملا باب ) هلوق
 جلا ىلع ردقب نم بينتسي نأ زوحي ال هنأ ىلع عامجإلا هريغو رذنملا نبا لمنو 7 ربع نباك اقلطم دحأ نع دحأ

 نبا نع) هلوق . ناتياور دمحأ نعو « ىنفاشل انالخ ةفنح ىبأ دنع زوجيف لفنلا امأو « بجاولا جحلا ىف هسفنب

 . « راسي نب نايلس ینثدح باهش نبا ىريخأ » حرج نبا نع حور قيرط نم یذمرتلا ةياود ىف ( نابلس نع باهش ١

 نب هللا دبع یرجخآ املس قريخأ » باجش نبا نع ناذئتسالا ىف ةينآلا بیعش ةياود ىف ( سابع نبا نع ) هلوق
 نع ةاورلا رثكأو كلام امبفلاغو ۰ رمعم هعباتو جرج نبا لاق اذك ( سابع نب لضفلا نع ) هلو . « سابع
 ىريخأ سابع نبا نع د هيبأ نع بيرك نب دم قیرط نم هجام نبأ یورو لضفلا نع هيف اولوقي لف ىرهزلا



 ثيدحلا ۱۸۵۰-۱۸6۴۳ ٠ ۹۷

 : ىذمرتلا لاق « ثيدحلا « يحب نأ مطتسی الو جحلا هكردأ ىبأ نا هللا لوسراب تلف : لات ىمعث لا فوع نب نيصح

 نوكي نأ لمتحيف : لاق « لضفلا نع سابع نبأ ىور ام هيف “ىش حصأ : لاقف اذه نع یراخبلا ىنعي ادم تلأس

 ناك هال لضفلا نع ةياورلا ىراخبلا حجر الو . ها ةطساو ريغب هاور مث هريغ نمو لضفلا نم هعمس سابع نبا

 ىف قبس دقو « باب دعب ىفأيس اک ةفعضلا عم ىنم ىلإ ةفلدزم نم مدقت دق سابع نبا ناکر . ذئنيح تي ىنلا فدر

 ىلي لزب مل هنأ لضفلا ريخأف لضفلا فدرأ مقلب ىنلا نأ سابع نبا نع ءاطع قيرط نم « ريبكتلاو ةيبلتلا باب ٠

 دعب عقو ةيمعثخلا لاوس نوكي نأ لمتحيو . ةلاحلا كلت ىف هدهاش اع هاخآ ثدح لضفل نأكف ٠ ةرملا یر ىتح
 عقو ام كلذ دوی و « هدهاش امع ةراتو ةصقا بحاص هنوكل هبخآ نع ةرات هلقنف سابع نبا هرضف ةبقعلا ةرمج یر

 دعب رحنلا دنع عقو روكذملا لاوسلا نأ ىلع لدم ام ىلع ثيدح نم ىرطلاو ها دبع هنباو دمحأو یذمرتلا دنع

 فقو » لاق ىلع نع عفار ىبأ نب هللا ديبع قيرط نم مدنع دحأ ظفلو ؛ ادهاش ناك سابملا نأ و ىرلا نم غارفلا
 رحنملا تأ مث « اهامرف ةرججا ىنأ مث » هيفو ثيدحلا ركذف « فقوم ا وهو ةفرع هذه : لاف ةفرعب هب هلا لوسر

 ىبأ نا : تلاقف مخ نم ةباش ةيراج هتءاج مث و هللا دبع ةياور ىفو « هتتفتساو « رحنم ىنم لكو رحنملا اذه : لاقف

 لضفلا قنع ىولو لاق . كيبأ نع ىجح : لاق ؟ هنع جحأ نأ *ىرجيفأ . حج لا ىف هنا ةضيرف هتكردأ دق ريبك خيش

 نأ اذه رهاظو «ناطيشلا امبلع نمآ لف ةباشو ااش تيأر : لاق « كمع نبا قنع تبول هللا لوسر اب : سابعلا لاقف

 نبا ةياور ظفل فنصلا قسي مل ( هيبفت ) . هعم ناك اضيأ هقا دبع هنبا نوکی نأ عنام الف « كلذل ارضاح ناك سابعلا

 نا » خرج نبا ثيدح ةيقب و « هتداعك هظفل ىلع ثيدحلا قاسو ةءلس ىلأ نب زيزعلا دبع دانسإ ىلا لوح لب « حرج

 ؟ هنع جحأفأ « ريعبلا بكري نأ عيطتسي ال ريبك خيش وهو جملا هکردآ ىبأ نا : تلاقف کب ىنلا ىلا تءاج ةأرما

 : كلذك ملم ىبأ نع قاربطلاو « هيف ىراخبلا خيش مصاع ىبأ نع ىجكلا لم وبأ هجرخأ « هنع یجح : لاق

 هيلع ريبك خيش ىلأ نا هللا لوسد اب : تلاق معثخ نم ةأرما نا » لاقف جیرج نبا نع رخآ هجو نم لم هجرخأو

 « رحنلا موي ١ نراذئتسالا ىف ةينالا بيعش ةياور ىف ( عادولا ةجح ماع ) هلق . ثيدحلا « جحلا ىن هقا ةضيرف

 هدعب ىذلا بابلا ىف هيلع مالكلا ةيقب ىفأيسو « عج ةادغ » بابش نبا نع ةنييع نبا قيرط نم قاسنلاو

 ۱ ٍلجرا نع ةأرلا جح ساب - ٤

 سابع نب وا دبع نع راسي نب نابلس نع باه نبا نع كلام نع اس هب هل دبع اشو - ۰

 هغو املا 8 لضفلا لم مملح بها تماغ 0 قفص وبلا تو ”لضفلا ناك » لاق اهنع 4 "یضر

 اريك ی ىبأ تكردأ لا ةضيرف نإ : تلافف « را شا ىلا لضفا ةجو فرب ولر *ئبلا لم « هلا

 « ماد هج ىف كلذو . من : لاق ؟ هنع جحأذأ «لحارلا ىلع تب ال

 « سابع نبأ ىنعي ( لضفلا ناك) هلوق . باب لبق هيف فالخلا لقن مدقت ( لجرلا نع ةأرملا جح باب ) هلوق
 . « هتلحار رجم ىلع » بيعش داز ( فيدر ) هلوق . ىنكي تاک هو ساپملا داو ريك أ ناكو هقا دبع وخآ وهو

 ىف ( ابلا رظنی لضعفلا لمجل ) هلوق . ةدوهشم ةليبق ةثلثملا نوکسو ةمجملا حتفب ( مخ نم ةأسا هتءاج ) هلوق



 ديصلا ءازج بانك - ۸ ۸

 اهلا رظني لضفلا قفطف ةئيضو مشخ نم ةأرما تلبقأو -اليمج ىأ - اثيضو الجر لضفلا ناكو » بيعش ةياود
 هديب فلخأف اهلا رظني لضفلاو مینا تفتلاف » بيعش ةباور ىف ( لضم هجو فرصي ) هلوق . « اهنسح هبجمأو
 ىف عقوو « لضفلا قنع ىولف ه ىلع ثيدح ىف هلوقب دارملا وه اذهو « اهلا رظنلا نع همجو عفدف لضلا نقذب ذخأف
 أل هللا لوسر فرص قشلا اذه نم ةيراجلا تءاج اذاف « المج امالغ لضفلا ناكو » ىلع ثيدح ىن یرطلا ةياور

 امدح امالغ تيأر  هرخآ ىف لاقو - هنع هبجو فرص رخالا قشلا ىلا تءاج اذاف < رخالا نشلا ىلا لضفلا هجو
 دبع ةياور ىف ( اريك اخيش ىبأ تكردأ هللا ةضيرف نا ) هلوق ٠ « ناطمشلا امبنيب لخدي نأ تيش ةثدح ةيراجو
 نب ناملس نع قح] ىبأ نب ىح قيرط نم اسلا ةياور فو « جحلا ىف هدابع ىلع هقا ةضيرف نا د بيعشو ذبزملا
 نع تلأس اهنأو ةأرما تناك ةلئاسلا نأ ىلع باهش نبا نع اهلك تایاورلا تقفناو « « جحلا هكردأ ىبأ نا ه راسي
 هدانسإ ىف هيلع اوفلتخا مث « لجر لئاسلا نأ ىلع هنع ةاورلا قفتاف ناملس نع قح] ىبأ نب ىح هفلاخو « اهبأ
 نع ناماس نع ه هنع نيريس نب دمع لاقو « سابع نب هفأ دبع نع ناملس نع » هنع مشه لاقف هدانسإ امأ ١ هنتمو
 < هللا دبع امإو لضفا امإ سابعلا نیا دحأ ینئدح ناناس نع » هنع ةيلع نبا لاقو « ىاسنلا امبجرخأ « لضفلا
 نإ : لاقف لجر ءاجل » نيريس نبا لاتو « تام ىبأ نا : لاقف لأس الجر نا » مشه لاقف نامل ان زر. نا ها

 قمسإ ىبأ نب حي نع رمعم عيملا فلاخو « ىأ وأ یبآ نا : لاقف لجر .اجل » ةيلع نبا لاقو « ةريبك زوجت یا
 قايس ىف رظنا نأ انيبحأف ۰ راسي نب ناماس نع هلک فالتخالا اذهو « اپمآ نع تلأس ةأرما نا د هتياور ىف لاقف
 « جملا هکردآ ىبأ نإ هللا لوسر اب تلق » لاق ىمعتهلا فوع نب نيصح نع سابع نبا نع هاور دق بيركاذاف هديغ

 « هيبأ ىلع تناك ةجح نع عقلي ىنلا قفتسا هنأ ىمعتحلا نيصح نب ثوفلا ىبأ نع » ىور دق ىناسارحلا ءاطع اذاو
 لأس لجر كلذ نع لئاسلا نأ ىف عشه ةياور قفاوي اذهو « ادانسإ ىرقأ لوالا ةياورلاو « هجام نبا امبجرخأ
 هللا لوسر اي : لاق الجر نا » سابع نب لضفلا نع دادش نب هللا دبع قيرط نم فاربطلا ىور ام هقفاويو ؛ هيبأ نع

 نأ ینفلب د لاق نسملا نع فوع قيرط نم هجرخأ هناف ةميزخ نبا دنع نسحلا لسم امهقفاويو « ريبك خيش ىلأ نا
 نع فوع قيرط نم هفاس مث ٠ ثيدحلا « جح | مالسالا كردأ ريبك خيش ىبأ نا لاقف لجر هانأ هِي هلل لست
 نيريس نبا ةياور قفاوي اذهو : تلق . همآ نه لأس لئاسلا نا لاق هنأ الإ هلثم لاق ةرب ره ىبأ نع نيريس نب دمع
 تل أسف همم هتنبا تناكو لجر لئاسلا نأ قرطلا هذه عجب نم ىل رهظي ىنلاو . مدقت اک قمسإ ىبأ نب يحم نع اضيأ
 ريبج نب ديعس قيرط نم یوق دانساب لي وبأ هاور ام كلذ برقيو . امیج همأو لجرلا وبأ هنع لوئسملاو ايا
 ابضرعي ىبارعألا لمجل ءانسح هل تنب هعم ىبارعأو إب ىنلا فدر تنك » لاق سابع نب لضفلا نع سابع نیا نع
 یر ىتح یلی ناكف < هبولیف ىمأرب لب ىنلا ذخایر « ايلا تفتلا تلمجد « اهجوزتي نأ ءاجر اب هللا لوسرل
 لَ ینلا لأست نأ اهرمأ هنأكو اهعم ناک اهابأ نال اهدج هب تدارآ العل ىبأ نا ةباشلا لوقف اذه لمف « ةبقعلا ةرمج
 . همأ نع اضيأ لاسي نأ عنام الو « هيبأ نع اهوبأ لأس اهضري مل الف « امجوزب نأ ءاجر اهاريو اهمالك عمسیل
 وبأ هنأ ىرخألا ةياورلا ىف عقو ام امأو . ىمعثخلا فوع نب نيصح لجرلا مما نأ تاياورلا هذه نم لصحنو
 ثوغلا 3 نأ وأ نبا ةياورلا ىف ديزف نيصح ثوفلا بأ نع هيف ناك هلعل و فیعض اهدانسا ناف نيصح نب ثوغلا

 وهو رخآ ص نم ةلاسلا هذه نع لاؤسلا عقوو . لعأ هللاو هتخأو هوبأ لاس اک لاسف نيصح هيبأ عم ناك اضيأ



 ۹ ۱۸۵۰ ثيدحلا

 | امهريغو ةعرزخ نبا حصو نالا نف « ماع نب طيقل همساو ريغصتلاب ليقعلا - ىازلا رسكو ءارلا حتفب - نیزر وبأ

 « رمتعاو كيبأ نع جح : لاق « ةرمملا الو حملا عيطتب ال ريبك خيش ىبأ نا هللا لوسر اب لات هنأ هثيدح نم

 لص تبثی ال اريبك اخيش ) هلو . فلكتو دعبأ دقف مثلا ثيدح نيبو اپنیب دحو نمو « ىرخأ ةصق هذهو

 «ةلخادتلا لاوحالا نم نوكيو اضيأ الاح نوكي نأ لمتح و « هل ةفص تبثب الو لاح ءاخيش ه : ىبطلا لاق ( ةلحارلا
 بيعشو زيزملا دبع ةياور ىف عفو « تبثیال » هلوقو . ةفصلا هذ وهو مسأ نأب جملا هيلع بجو هنأ ىنمملاد

 ةدايزلا نم قحسإ ىبأ نب ىحي ةياود ىفو « لحرلا ىلع كسمتسي ال » ةنييع نبا ةياور فو « ىوتسي نأ عيطتسي ال ٠

 هتددش ناو » ظفلب ةعزخ نبا دنع ةريره ىبأ ثيدحو نسحلا لسم ىف اذكو « تومب نأ تيشخ هتددش ناو »

 وأ ةلحارلا لع توبثلا نم نيرمالا نيذه ريغ ىلع ردق نم نأ هنم مبفي اذهو , هلتقأ نأ تیشخ ةلحارلا ىلع لبحلاب
 ىأ ( هنع جحأفأ ) هلوق . ةفحلاك ًاطوم لمح ىلع ردقي نك هنع جحلا ىن هل صخري مل طبر ول ىذألا نم هيلع نما
 دص ةياور قو « ردقم ىلع فوطعم ةزمملا الع ةلخادلا ءاغلا دعب ام نال < هنع جحأف هنع بونأ نأ ىل زوحيأ

 لاقف ةريره ىبأ ثيدح ىف ( ممن لاق ) هلق . « هنع “یزحب له د ىلع ثيدح قو « هنع ىضقي لهف » بیعشو زب زعلا

 زاوج ىلع هموصب نويفوكلا لدتساو « ريغلا نع جملا زاوج دئاوفلا نم ثيدحلا اذه فو . « كيبأ نع ججحا »

 نبأ حيمصو نالا ىف اع اولدتساو « هسفن نع جح نمي هوصخن روبملا مهفل اخو , هريغ نع ةباين جحم مل نم جح ةع
 ؟ كسفن نع تججحأ : لاقف ةمربش نع ىلي الجر ىأر مینا نا  اضيأ سابع نبا ثيدح نم هريغو ةع زخ

 نوكت اک ريشلاب نوک ةعاطتسالا نأ ىلع هب.لدتساو « ةمربش نع ججحا مث كسفن نع هذه : لاق . ال : لاقف
 كلذ نأب بابلا ثيدح نع اوباجأو ٠ بوجولا هقالي مل هسفنب عطتسي مل نم : لاقف ةيكلا اما ضعب سكعو « سفنلاب

 اهف ةباينلا حصت الف ةيندب ةدابع اهنأب و « بوجولاب حيرصت هقرط نم “ىش ىف سيلو عربتلا ةمج ىلع لئاسلا نم عقو
 ةبج ىلع تضرف تادابعلا نالو اولاق «ةالصلا ىف لخدت ال ةباينلا نأ لع عامجالا هريغو ىربطلا لقت دقو « ةالصلاك
 ءالتبالا ناف ةاكزلا فالخم « روفنلا وأ دایقنالا ربظي هبف ندبلا باعتاب الإ ةندبلا تادابعلا ف دجوي ال وهو « ءالتبالا

 ةيلام جلا ةدابع نال « حمي ال ةالصلا ىلع جملا سايق نأي بيجأو : ريغلابو سفللاب لصاح وهو« لاملا صقنب ابف

 هقحلأ جيلا ىف ندبلا كح بلغ نم : ىدذاملا لاق اذطو « ةاكرلا, اهقاحلا لع ةالصلاب اهقاحلا حجرتي الف اعم ةيندب
 ىف كلذ اوزيجي ملو هب ىصرأ اذإ ريغلا نع جحلا ةيكلاملا زاجأ دقو . ةقدصلاب هقحلأ لاما کح بلغ نمو ؛ ةالصلاب

 ةجح ال : ضایع لاقو « ةرجألا ىف لاملا هلذب نم مالا ىف دجوب هلال عونم ةرشابلا ىف ءالتبالا رصح نأبو « ةالصلا

 طرشب عقو ىذلا جحلاب هدابع هللا مازا نأ هانعم « لا هدابع ىلع هللا ةضيرف نا » هلوق نال بابلا ثيدح ىف فا اخل

 ؟ ةعفنمو رجأ هيف له وأ « كلذ ىل زوجب له ىأ ؟ هنع جحأ لوف عیطتسب ال نم ةفصب نأ فداص ةعاطتسالا

 لسم قرط ضعب ىف مدقت و « لالدتسالا متيف ءازجالا نع لاؤسلاب عیرصتلا هقرط ضمب ىف نأب بقعتو . معن : لاقف

 ةصتقم ةصقلا هذه نأ مپضعب ىعداو « هيلع بوتكم جحلاو » ةياور ىف دلو « جملا ىف هللا ةضيرف هيلع ىلأ نا د
 مدع لصالا نأب بقعتو « ربا دبع نبا هاكح ريبكلا عاضرإ زاوحي ةفيذح ىنأ ىلوم ملاس صتخا اک ةيمعثلاب

 ق دازف نیلسم نيدائساب « ةحضاولا د بحاص بيبح نب كلملا دبع هاور ام, كلذل مهضعب جتحاو « ةيصوصخلا

 غردح یف هلوق هضراع دقو . اهلاسرإ عم نيدانسالا فضل هيف ةجح الو « هدعب دحال سیلو ؛ هنع جح » ثيدحلا



 ديصلا ءازج باقک - ۲۷۸ ۷۰

 « هببأ نع جح نبالاب صاخ كلذ نأ مہم نورخآ ىعداو « ءافولاب قحأ هللا هللا اوضقا » بابلا ف ىضاملا ةينبجلا
 ء نآرقلا رهاظ حجرف نآرقلا رهاظل فلاخن ةيممثحلا ثيدح رهاظ نأ كلام ىأر : ىطرقلا لاقو . دوج هنأ ىنخم الو

 اپاجآ دق لاقي الو : لاق « انظ تنظ ةأرما لوق روكذملا لوقلا نأ ةبج نمو هرتاوت ةبج نم هحيجرت ىف كش الو

 « هنع ىجح لاق ؟ هنع جحأفأ » اهلوق نع اهباجأ األ لوقن انال « اهل هنيبل اطلغ انظ ناك ولو ء امل اوس ىلع يب ىنا

 « ةرهاظ ةجح كلذ ىلع امل يلب ىنلا رب رقت. ىف نأب بقعتو . ها اهبال باوثلاو ريخلا لاصي] ىلع اهضرح نم ىأد ال

 « ارش هدزب مل اريخ هدزي ل ناف كيبأ نع جح » تدحا ىف دازف سابع نبا ثددح نم قازرلا دبع هاور ام امأو

 نيب قرف ال نأ ةلأسملا عورف نمو . فلاخبل امف ةجح الف ابتحم ريدقت لعو « ةذاش ةياور اپناب ظافحلا مزج دقف
 جح نم نأو ةيمعئخلا ةصق رهاظ روپمجلاو « ةيفنحلا افالخ هيلع أرط وأ بضعلا لبق هتمذ ف بوجولا رقتسا نم
 . ةقفنلا رجأ هنع جوجحبلل و رشابلا نع عقب : لاقف نسحلا نب دمحم افالخ « بینتسلا نع جحلا عقو هريغ نع

 : نحو دحأ لاقو . هنم اسوثیم نكي مل هنأ نيت هلال هئرحي ال : روبجلا لاقف بوضع ا ىف اوعاذأ امف اوفلتخاو

 نع الإ ضرفلا ىف "یزجت ال اهنأ ىلع جحلا ىف ةباينلا زاجأ نم قفتاو . نیتجح باحيإ ىلا ىضفي الثل ةداعالا همزلت ال
 هصالخ ىجرب هلال سوبحا الو هتقافا یجرت هنال نونجلا الو هؤرب یجرب هنال ضيرملا لخدي الف « بضع وأ توم

 ليبق اطوسبم ىتأيسو « فادترالا زاوج اضيأ دئاوفلا نم ثيدحلا فو . لءأ هاو هژانفتسا نكمي هنال ريقفلا الو
 ىف بكر ام نایب و « هنم سابع نب لضفلا ةلزنمو قب ىنلا عضاوتو « لجرلا عم ةأرملا فادتراو « بدالا باتك

 ‹ رصبلا ضغو تايبنجالا ىلا راظنلا عنم هيفو . ةئسحلا روصلا ىلإ رظنا نم هيلع هءابط تلبجو ةوهشلا نم ىدالا

 لضفلا هج و ىطغ ذإ ملي هلعف نأ ىدنعو : لاق « ةنتفلا ةيشخ دنع الإ بجاو ريغ هنأ مهضعب معزو : ضايع لا
 مالا لوزن لبق ناك وأ كلذ ىلا لوتپ نأ هيلع ىشخ لب ركن اراق رظني مل لضفلا لعل : لاق مث . لوقلا نم غلبأ
 بناجالل ابتوص عامسو ةأرملا مالک زاوجو « ةنتفلا ةيشخ ءاسنلاو لاجرلا نيب قيرذتلا هنم ذخؤيو . بيبالجلا ءانداب
 هفشك اهل زوجيف اجو ىف ةأرملا مارحا نأ هيفو . ةلماعملاو حلا ىف عفارتلاو معلا نع ءاتفتسالاك ةرورضلا دنع
 موي ههج و ىطغ نيح لذعفلا لاق ملي ىلا نأ سابع نبا نع رخآ هجو نم ةعزخ نباو دحأ یورو « مارحالا ىف

 ىح لمعلا نع لا وسلا ىف ةباينلا اضيأ ثيدحلا اذه قو . « هل رفغ هناسلو هرضي و هعمس هيف كإم نم موي اذه » ةفرع

 مدقت ىذلا نكل + جحلا ىف طرتشلا ليبسلا نم سيل مرحلا نأو « مرح ريغب جحن ةأرملا نأو « لجرلا نع ةأرملا نم
 ةمدخو نيد ءاضق نم امهحلاصمب مايقلاو امهرمأب ءانتعالاو نيدلاولا رب هيفو . كلذ لع دري دق اهبأ عم تناك ام نم
 الو « اهركذت مل ةيمعتحلا نوكل ةبجاو ريغ ةرمماا نأ ىلع هب لدتساو . ايئدلاو نيدلا رومآ نم كلذ ريغو ةقفنو
 اهوبأ نوكي نأ لاتحالو « جحلا كح نم كلذ ةدافتسال بوجولا مدع ىلع لدي ال لاؤسلا كرت درجب نآل هيف ةجح
 ۰: ىبرعلا نبا لاقو . مدقت اک نيزر أ ثيدح ىف عقو دق ةرمعلاو لا نع لاؤسلا نأ لع « جحلا لبق رمتعا دق
 ىعسام الإ ناسفالل سيل نأ نم ةعيرشلا ىف ةرقت.ملا ةدءاقلا نع جراح جا ىف هتحص ىلع قفتم لصأ ةيمعتخلا ثيدح

 موبع نأب و « يعسلا مومع ىف لخدب نأ نئمي هنأب بقعتو < هلامو هدلوب ءرلا هيف طرف ام كاردتسا یف هللا نم اقفر

 انا صوصخ ةيآلا ىف ىعسلا



 ۷ ۱۸۵۹ - ۱۸۵ ثيدحلا

 ۱ نايا حح ببسا - ۵

 يضر ای نا ەم لاف ديزي ىأ نب هللا دیبع نع دیر ی داف ام دح نامنلا وأ اش — ۷۸

 لبا 00 نم للا فو ابا - 8 » ”لوقي امهنع لا

 لا رق در لمس ل ضر رسام نيل ا و

 6 ۶ « لوال "فصلا ضعي يدب نيب تريم E لس ا ل ۳ ”لوسرو « یل ناتا ىلع 7

 « عادترلا ةحَح ىف مب » باهش نبا نع سو لاقو . وا لوس ارو ساق عب تفتف تن اب

 نب بشاسلا نع فسوب "نب دن نع ”ليعامسإ نب ملاح انتدح سنوب "نب نهرا دبع اشم - امهم

 « ننس عبس با نأ يك فا لوسر خم ی چم: لاق دز

 6 ن ر تس لاق نمحرا دبع نب دما نع كلام ی نب ماه ايخأ ةرارز نور اشو - ۰

 هلي ىلا لك ىف هب جح دق ناكو ديزي نب بلاسل لوقب ز :ءزملا دبع

 [ ۷۳۳۰ « ۱۷۱۲ : ىف ءاقرط ا د

 ی ل ا ا هتيعورشم ىأ ( نايبصلا جح باب ) هلوق

 : لاق ؟ جح اذهلأ هللا لوسر اب : تلاقف اهل ايبص ةأرما تعقد » لات سابع نبا نع بيرك قیرط نم لسم
 هناك دب يح اذإ هنأ الإ « غلبي ىح ىصلا نع ضرفلا طوقس ىلع یوتفا ةمأ عمجأ : لاطب نبا لات « رجأ كلو
 امن]و « مارحالا تاروظح نم ءىش لعفب ءىش همزاي الو همارحإ حصي ال : ةفينح وبأ لاقو . روهجلا دنع اعوطت

 « من » هلوق رهاظل ۰ مالسالا ةجح نع كلذ هأزجأ ىصلا جح اذا : لاقف مهضعب ذشو « بيردتلا ةبج ىلع هب جحب
 نبا نال « هل جح ال هنأ معز نم ىلع ةجح هيف لب « كلذل هيف ةجح ال : ىواحطلا لاقو . « جح اذهلأ ٠ باوج ىف
 دروأ مث . حي دانساب هفاس مث « ىرخأ ةجح هيلعف غلب مث هلهأ هب جح مالغ ام : لاق ثيدحلا ىوار سابع
 فاقلاو ةثلثاا حتفب - لقثا ىف و یا شعب : لاق ضایع نا ثيدح ( اهدحأ ) : ثرداحأ ةثالث بابلا ف فنصلا

 نبا نأ اذه هنم ةلالدلا هجوو . « هلهأ ةفعض مدق نم باب » ىف هيلع مالكلا مدقت دقو - ةعتمالا ىأ اهناکس] ذوحيو

 . مالتحالا براق دق ذگنیح ناك هن أب هيف حرصملا رخالا هثيدحب فنصملا هفدرأ ةتكنلا هذهلو , غولبلا نود ناك سابع
 نم « ريغصلا عامس مصإ ىتم باب » ىف هيلع مالكلا مدقت دقو , عادولا ةجح ىف عقو كلذ نأ ةقلعملا قيرطلاب نيب مث
 نكسلا نباو لیصالا هبسن « قحس] انثدح د هيف هلوقو « ةالصلا باتک نم « ىلصملا ةرتس باب » قو « معلا باتك

 ¢ جرختسلا ىف ممن وبأ هقيرط نمو اضيأ بوقعي نع هدنسم ىف « هيوهار نب قحس] » هجرخأ دقو « روصنم نبا »

 : ةقلعملا سن وب ةياورو . ءان رخأ » ةغمصب الإ هاشم نع ربعي ال هيوهار نبا نأ « روصم نبا » هن وک ح جرب نکل

 « عادولا ةجح ىف ین ىلصي ب هللا لوسرو راح ىلع ريسي لبقأ هنا » هظفل و هنع بهو نبا قيرط نم مم املصو



 دمصلا ءازج باتك- ۲۸ ۷۲

 وهو فسوب نب دم انئدح » لیعاع-الا ةياور ىف ( فسوب نب دمع نع) هلوق : كلاثلا ثيدحلا . ىناثلا وهو ثيدحلا

 نب ديعس نبا ىأ ديزي نب بئاسلاو « ديزي نب هللا دبع هيخأ نبا ليقو هطبس ليقو بئاسلا هخيش ديفح « ىدنكلا

 (ىب جح) هلق . ىرضح لجد رثلاو رفلا تخأ نباب فرعیو سم دبع ىنب فيلح یدنکلا دوسالا نب ةماع

 ىبك افلو « ىأ یب تجح , متاح نع ىدقاولا نع دعس نبا لاقو « هلعاف مسي مل ا ءانبلا ىلع هلوأ مضب ٹک الل اذك

 نع نیز داز هيوبأ عم ناك هنأب امبنإب عمج و « ىبأ نإ جح » بئاسلا نع فسوي نب دمع نع رخآ هجو نم

 تع“ ) هلوق ٠ ملا وه كلام نب مساقلاو « ارفصم مهلا, ( ديعجلا نع ) هلوق . « عادولا ةجح ىف » متاح نع ةبيتق

 باوج الو ربع لوقم رکذب مل ( هلي ىنلا لقث ىف هب جح دق بئاسلا ناكو ديزب نب بئاسلل لوقي زيزعلا دبع نب رع

 اذه كلام نب مساقاا نع ةبيش ىلأ نب نامثع نع تارافكلا ىف ىتأسف « دملا ردق نع هل أس دق ناک هنأكو 5 بئاسلا

 لیلعتل بئاسلل هلوق ىف ماللا : ینامرکلا لاقو « مالغ انأو مقلب ىنلا لقث ىف ىب جح دقو بئاسلا لاق ه هجولا اذه
 ةمجرت بئاسلل ىفأيسو « هدعب نخ الو لاق اذك « لا بئاسلا ناكو , لوقملاو « بئاسلا لجال لوقب ربع تعم ىأ

 ىلاعت هللا ءاش نإ ةوبنلا متاغ ىلع مالكلا ىف

 ءاسنلا جح ساب - ۲٦

 ۶ ١ ماو 2 5 1

 جاوزال هنع "لا ىضر رع نذأ » هدج نع هيبأ نع مهار انثدح : دع نب دحأ یل لاقو - ۰

 ت 4 ۳ مث هر و صد ا لاو ص

 « فوع نب نهرا دبعو نافع نب ناقع نهم تسبف ءاهحح ةحح رخآ ىف سم یبلا

 ةحلط تاب ةشئاع انن دح : لاق ةرح ىلأ نب بيب ان" دح دحاولا دبع انت دح د دسم رو - ۱
 . 4 و و 1 ۳ الوداع

 نسحأ نکل : لاقف ؟ ممم دهاجنو وزفن الأ هللا لوسر اي تلق » تلاق اهنع لا یر َنينمؤلل مأ ًةشئاع نع

 ل هلا لوسر نم اذه تممس ذإ "دعب جملا دا الف : ةشئاع تلاق . روربم"جح حلا "هلجأو داهجلا

 سابع نبا نع سابع نبا ىلوم دّبعَم ىبأ نع ورع نع دز نب دات ان دح نامثلا وا اشو - ۲
 ا E رو 1 ۳ > ي و 9 ۱

 اهءمو الإ *لجر اهملع لخدي الو « مر ىذ عم الإ ةأرملا رفات ال د وام یناا لاق : لاق هنع "لا يضر ۱
 2 و 5 ۱ ن و ۶ ر ا

 : لاقف ¢ جلا در ینأرماو 6 اذکو اذک شیج ىف جارخأ نأ دیرآ ىفإ هلا لوسر اب : لجر لاقف 2 مرح

 « اهم جنرخا

 [0۲۳۳ ۰۳۰0۱۳ ۳۰۰۹ : ىف هفارطا - ۱۸۱۲ ثيدحلا ]

 فا يضر سابع نبا نع ءاطع نع سلاح انربخأ عبر نب ديزي انربخأ ُنادبَع ازم - ۴
 42 ۾ 1 ۳ 0 ۶ ۳ 1

 الف وبأ : تلاق ؟ جا نم كم ام : ةيراصنألا نانس ”مأل لاق ينجح نم هي یبلاعَجر امل » لاق اهنع

 یفقت ناضمر ىف ةرم ناف : لاق . ال اضرأ تسي ”رخآلاو « اهدحأ ىلع جح ناحضان هل ناك اهجور ىنعت -



 ۷۳ ۱۸۱ - ۱۸۱۰ ثيدحلا

 نه ميركلا دبع نع هللا دیبع لاقو . يقلب ىلا نو سابع نبا تمس ءاطع نع جرج نبا هاور « ىعم ةجح

 ل "ىنلا نع .رباج نع هاطع
 ءو و و 0 4 - و

 ابآ تمم لاق دايز ىلوم ةعزف نع ريع نب كاللا دبع نع ةبعش انت دح برح نب ناملس ازم - ۵
 ° دو 07

 :م دعب لاق وأ - نا لوسر نم نهتم مج رأ : لاق - ةو َةرشَع ىتنث إب ءىنلا مم ار دقو - ديعس

 موص الو . مر وذ وأ اهجوز امم سیا نیموب ةريسم ةأرما است ال نأ : ین آو ینبجعأف - هلي ین نع

 علطت یتح حب دمبو « هوس بارت یتح رصملا دب : نيتالص دعب ةالص الو . ئحنألاو رطفلا : نیموپ

 ¢ ىصقألا دحسمو ( ىدحسمو 5 مارا دجسم : دجاس+ هال ىلإ الإ "لاح* ا ع الو. سمشلا

 « ثيداحأ ةدع هيف فنصملا دروآ مث ؟ال وأ لاجرلا جح ىلع دئاز ردق هيف طرتدی له ىأ (ءاسنلا جح باب ) هلوق

 جاوزال ) باطخلا نبا ىأ ( رمع نذأ لاق هدج نع هيبأ نع مهاربإ انثدح دمج نب دحآ ی لاقو ) هلوق : لوالا

 هجرختسي لو « ارصتخم هددوأ اذک ( نجرلا ديعو نافع نب ناثع عم ثعبف ابجح ةجح رخآ ىف علي ىنلا

 هفو : یدمخا لاق « فرع نب نمحرلا ديع نبا وه مهاربا نأ یناترلا نع ىديحلا لقثو « معن وبأ الو ليعامسالا

 ىاطلخم لعجو < الوطم قبسبلاو دعس نبا هقاس دقو « فورعم ثيدحلاو . یبتنا دوعسم وبأ هركذي لو « رظن

 شف + ىراخبلا ةياور ىف مهملا مهاربإ دج مهارباب یا دارم : لاقف مهاربإ ةبسف ىلا اعجار ىديحلا ريظنت

 . فوع نب نحرلا ديع نب مهار نب دعس نب مهار هلال هدج وه لب كلذك سل و , لوالا مهار نبع هنأ یدشا

 دبع نب مهار ] ةياور نم هنأ هرهاظ « رمع نذأ » هلوقو , قرزالا دیلولا نبا ىأ « دم نب دمحأ ىل لاتو ه هلوقو

 دقو « نينس رشع نم رثكأ ناك كاذ ذإ هرمع نال نكم كلذل هک اردإو « هعم ركذ نمو رمع نع فوع نب نمحرلا

 دعس نب مهار, نع ىدقاولا نع ثيدحلا اذه دعس نبا ىور نكل « هريغو ةبيش ىبأ نإ بوعي رمع نم هعامس تبثأ

 قيرط نم قببلا هاور دقف هب جتحم ال ىدقاولا نكل « ربع ینلسرآ » لاق فوء نب نحرلا دبع نع هدج نع هيبأ نع
 لمتح و « قدزالا لاق ام لثم دعس نب مهاربإ نع امهالک یا رغالا نب ءاطع نب دملولا نع اضيأ دعس نباو نادبع

 ىف ةتكنلا وه اذه لملو « ناتياورلا فلاختت الف هيبأ نع اهليصافت لمحو ةصقلا لصأ ظفح مهاربإ نوكي نأ
 ناكو . فوع نب نحرلا دبع » نادبع داز ( نحرلا دبعو ) لوق . اهتيقب نود ةصقلا لصأ ىلع ىراخبلا راصتقا

 بمشلا ردصب نهلزنأ ناذن اذاف « لپالا ىلع جداوما ىف نهو < نپلا رظنب الو نبنم دحأ وندب ال الأ : یدانب ناثع

 نهمامأ ريسیانایثع ناکف » دعس نبال ةياود قو . « بعشلا بنذب نايثعو نحرلا دبع لزنو « دحأ نپلا دعصي مف

 اب دعس نبا ىورو  یدقاولا هدانسإ ىف « رضخلا ةسلاطلا نهجدأوه لعو » هل ةءاور ىفو « نيفلخ نمحرلا دبعو

 « ةريغملا نمز ةسلایطلا اهلع جداوه ىف نججح للي ینلا ءاسن تيأر » لاق یمیبلا قحسا ىبأ قيرط نم حسم دانسا

 . البق وأ نيسمخ ةنس كلذ ناكو . ةيواعل ةفوكلا ىلع ةريفلا ةءالو نمذ كلذب دارآ هنأ رهاظلاو ۰ ةبعش نبا ىأ

 ب ینلا ءاسنب اجح رع ةفالخ ىف نمحرلا دبعو ناثع تيأر » تلاق ةيعاز+لا دبعم مأ ثيدح نم اضيأ دعس نبالو

 « نكب جحأ انآ : لاقف جحلا یف نايثع نذأتسا نبنا » ةشئاع ثيدح نم هلو « نام نهو نہلع تلخ دف « ديدقب نلزنف

 ىرابلا مق ه 6 ج ٠١ م



V€دبصلا ءازج باتك- ۷۸  

 نم دمحأو دواد وبأ یورو « مس ىنلا دعب اهتيب نم جرخت مل اهئاف ةدوس الو « تنام تناك بنيز الإ اعیج انب جل
 نبا داز « رصحلا روهظ مث هذه : عادولا ةجح ىف هئاسنل لاق مب ىنلا نا » هيبأ نع یا دقاو ىبأ نب دقاو قيرط
 لوسر دعب ةباد انكر ال : الاقف بنيزو ةدوس الإ < نججح لِ ىنلا ءاسن نكف ٠ ةريره ىلأ ثيدح نم دعس

 ةشئاع نينمؤملا مأ مذ دصقل ةضفارلا عضو نم هنأ معزف بلهملا برغأو . حیحم دقاو ىبأ ثيدح دانسإو « يب هلا

 ریضب ةحبحصلا ثیداحالا در ىلع هنم مادقإ وهو « لجلا ةعقو ةصق ىف سانلا نيب حالصالل قارعلا ىلا اهجورخ ىف

 بحيال هنأ كلذب دارلا نأ ىلع امتابحاوص نم اهريغ هلوأت اک روكذملا ثيدحلا تلوأت اهنأ ةشئاء نع رذعلاو « ليلد
 فنصملا هبقع مث نمو « ةرمعلاو جا دابجلا لضفأ نكل » تي هلوقب اهدنع كلذ ديأتو « ةجحلا كلت ريغ نبلع
 كلذ ىلع هعبت و « نمل نذاف زاوجلا هل رهظ مث كلذ ىف افقوتم ناك هنع هللا ىضر رمع نأكو « بابلا اذه ىف ثيدحلا اذهب

 رع عنم » لاق رقابلا رفمج ىبأ لسرم نم دعس نبا یورو . ريكن ريغ نم هرصع ىف نمو ةباحصلا نم ركذ نم
 رخآ ناك اذإ ىتح ؛ ةرمعلاو جيم لا رم انعنم » تلاق ةشئاع نع ةرد مأ قيرط نمو « ةرمعلاو جحلا مب ىنلا جاوزآ
 . هان رکذ ام ىلع لومج وهو < رفعج ىلأ لسم ىف ام ىلع ةداز هيفو ۰ بایلا ثيدحل قفاوم وهو « ال نذأف ماع

 یود : ( ةلکت ) ۰ كلاثلا ثيدحلا ىلع مالكلا ىف هيف ثحبا ىتأيسو « مرح ريغب ةأرملا جح زاوج ىلع  لدتسا و

 مهار نع یرهزلا نع » لاقف رخآ دانساب دعس نب مهاربإ نع ىمئاهلا دواد نب ناماس نع ثيدحلا اذه ةبش نب رع

 رخآ ىف نجج مقلب ىنلا جاوزال نذأ رمع نأ ةشئاع نع ركب ىبأ تذب موثلك مأ نع ةميبر ىبأ نب نمحرلا دبع نبا
 ؟ لزني نينمؤملا نيمأ ناك نيأ : لاقو لسف لجر لبقأ ليللا رخآ نم ةبصحلا نم رمع لحترا الف « رمع اهجح ةجح
 : ىنغتي هتريقع عفر مث « ربع لزنم ىف خانأف . هلزنم ناك اذه : عمسأ انأ و لئاق هل لاقف

 قزملا مدالا كاذ ىف هللا دد 2تكرابو ريمأ نم مالس كيلع

 ىلا : لوقت ةثئاع تناكف . ادحأ اورب مف اوبهذف ۰ لجرلا اذه لع ىل اوبلعا مل تلقف : ةشئاع تلاق ۰ تايبالا

 ةدئاز ةياود ىف ( ةشئاع نع ) هلوق . دايز نبا وه (دحاولا دبع انثدح ) هلوق : ىناثلا ثيدحلا . « نجلا نم هيسحال

 خيش ددسم وهو « یوارلا نم كش اذه ( دهاجن وأ وزفن الأ ) هلوق . « ةشلاع یتئدح » ليعامسالا دنع بيبح نع

 برغأو « ليعامسالا هجرخآ «ركعم وزفن الأ » ظفلب ددسم خيش ةناوع ىبأ نع لماكو أ هاور دقو « ىزاخبلا

 : لاق . لاتقلا ف سفنلا لذب داهجلاو « لاتقلا ىلا دصقلا وزغلا ناف « دحاو ىنعع داپلاو وزغلا سول : لاقف قامركلا

 وزغلا لع فوطعم داهجلا نأ ىلع حرشف وزغنب قلعتت فلآلا نأ نظ هنأكو . ها لوالل اديكأت ىناثلا ركذ وأ

 دهاجنف جرن الأ » ظفلب بيبح نع رب رج قيرط نم یتاسنلا هجرخأ دقو . واولا ىنعم « وأ » لعج وأ « واولاب

 قيرط نم لیعامسالل و «لامعالا لضفأ دابجلا دج ااف , دازو هلثم بديح نع ةدئاز قيرط نم ةع زخ نبالو « كعم
 نم جحلا لئاوأ ىف مدقت دقو « روربم جح نكلو « داهج ال : لاق , كعم اندهاج ول » بیبح نع شايع نب ركب ىفأ
 « وأ » نأ ىوقيف ةاورلا نم نيظفالا نيب ربافتلا نأ رهظف « لمعلا لضفأ دابا یرن ١» ظفلب بيبح نع دلاخ قيرط

 ظفلب وأ ءانثتسالا ظفلب وه لهو جملا لئاوأ ىف هبجوت ىف فالخلا لقن مدقت ( دابجلا نسحأ نكل ) هلوق . كشل

 رخآ هجو نم داهجلا ىف ىنأيسو « روربم جح تيبلا جح » ريرج ةياور ىف (روربم جح جحلا ) هلق . ةوسنلا باطخ

 نع ليضف نب دم قيرط نم هجام نبالو « جحلا نکشفکی : لاقف داملا ىف هؤاسن هنذأتسا » ظفلب ةحلط تنب ةشئاع نع



 ۷۵ ۱۸۱ ۰۱۸۰ ثيدحلا

 ضمب معز : لاطب نبأ لاق « ةرمملاو جملا « هيف لاتق ال داهج « ممن : لاق ؟ دابج ءاسنلا ىلع هللا لوسد اي تلق » بيبح

 اذهو : لاق « نبلع رفسلا مرح ىضتقي ( نكتويب ىف نرقو  ىلا.هت هلوق نأ لعبا ةصق ىف ةشئاع صقني نم

 لمتحيو ۰۱ هنم لضفأ جحلاو جحلا ريغ اداهج نم نأ ىلع لدف « دابجلا لضفأ نكل » لاق هنأل « مهلع درب ثيدحلا

 ىلع بجو اک نكيلع ابجاو كلذ سيل ىأ « كم دهاجنف جرخ الأ » نلوق باوج ىف ءال » هلوقب دارملا نوکی نأ

 تمهفو « ىحرجلا نيواديف نجرخم نك نهنأ ةيطع مأ ثيدح ىف تبث دقف « نبلع هع رحت كلذب درب لو « لاجرلا

 هلوق مومع هب صخو ,داهجلا ريركتلاجرلل حبب اک نم هريركت ةحابإ جحلا ىف بيغرللا اذه نم ابقفاو نمو ةشلاع

 نذاف اهليلد ةوق هل رهظ مث كلذ ىف افقوتم ناک ربع نأكو (نكتويب ىف نرقو) ىلاعت هلوقو « رصحلا روهظ مث هذه د

 لاو . مدقت اکیا رهاظ دنع نهضعب فقو دقو . اضيأ هتفالخ ىف نوب جح هدعب نامثع ناك مث  هتفالخ رخآ ىف نم

 نم عنملا ال « لاجرلاك ةدحاو ةرم جحلا بوجو دفاو ىبأ تیدح دارلا نأ ىلع ليلد اذه ةشئاع ثيدح ىف : قبلا
 زاوج ىلع اذه ةشئاع تیدح لدتساو . بوجولا ليبس ىلع سيل تريبلا ىف رارةلاب مالا نأ ىلع ليلد هيفو . ةدايزلا

 نع) هلق : كلاثلا ثيدحلا . هيلي ىذلا ىف هيف ثحبلا ىنأيس اکامرح الو اج وز نكي م ولو هب قثت نم عم ةأرملا جح
 ۱ نع ورع نع امهالك ةنييع نیا و جرج نبا نع قازرلا دبع ها ور اذک (دبعم ىلأ نع) هلوق . دانید نبا وه ( ورع

 ءاج » لاق ةمركع نع هنء ةنيبع نبا نع هريغو قازرلا دبع هجرخآ رخآ ردح دانسالا اذهب ىو دا

 نجحت ال . نيترم ؟ كباب اهلع تقلغأ : لاق . ةنالف ىلع : لاق ؟ تلزت نبأ : مب هللا لوسر هل لاقف ةنيدملا ىلا لجر

 نبا نع دبعم وبأ وأ ةمركع ناربخآ ه ورمع نع جرج نبا نع اضيأ قازرلا دبع هاورو . مرحم وذ اهممو الإ ةأرما
 رفاست ال ) هلق . سابع نبا نع دبعم ىبأ ةياور رخالا ىفو « ةمركع لسم اذه ىف ظوفحلاو : تلق . « سابع

 ثيدح ةالصلا ىف یضمو « « نيموب ةريسم » لاقف بابلا ىف الا دمعس ىبأ تبدح ىف هديقو رفسلا قلطأ اذك ( ةأرملا

 تایاور هنعو « مايأ ةثالثب اديقم هيف ربع نبا ثيدحو « ىرخأ تاباور هنعو « ةليلو موب ةريسمي ادیقم ةريره ىلأ

 نم دارملا سيل : ىوونلا لاتو . تاديبقتلا فالتخال قلطلاب بابلا اذه ىف ءالملا رثكأ لمع دقو « اضيأ ىرخأ

 لمعي الف عقاو ىمأ نع ديدحتلا عقو انلو « مرحناب الإ هنع ةيبنم ةأرملاف ارفس ىمسي ام لك لب « هرهاظ ديدحتلا
 درفلا مويلا نإ لاقي نأ لمتحي : ىرذنملا لاقو . نيلئاساا بس نطاوم ىف فالتخالا عقو : رينا نبا لاقو . هموم

 داشأ امهعمج دنع نوكي نأو اهمويب دارآ ةليل وأ هتليلب دارأ اموب قلطأ نف ىنعي ؛ ةليللاو مويلا ینمع ةدرفلا ةليللاو
 هلك اذه نوكي نأ لمتحيو : لاق . ةجاحلا هيف ىضقت ام ردق ىلا راشأ امهدارفإ دنعو ٠ عوجرلاو باهذلا ةدم ىلا
 لثم نأ ىلا داشآ هنأكو ٠ عملا لوأ ثالثلاو ريثكنلا لوأ نانثالاو ددملا لوأ مويلاف ؛ دادعألا لئاو ال اليثمت

 لفأب ذخؤيف امنود ام ركذ لبق ثالثلا ركذ نركب نأ لمتحيو . داز امب فيكف یفسلا هيف لحي ال نمزلا ةلق ىف اذه

 فقرتي الو « هريصقو ريسلا ليوط رفسلا لوانتي اذه لصف « ديربلا ركذ امف ىتلا ةاورلا هلفأو كلذ ىف درو ام

 هيف كوکشم هادع امو ققحتم ثالثلاب ديقملا عنملا نأ مهتجحو « ةيفنحل انالخ رصقلا ةفاسم ىلع ةأرملا ريس عانتما

 .«هيف كوكشم هناف اهادع ام حرطو ام ذخألا یفینیف رفس لكل ةلماش ةقلطملا ةياورلا نأب ضقونو « نقيتملاب ذخؤيف
 فالتخالاو « انه كاذ اوفلاخ دقو « ديقملا لع قلطملا لمح كرتو « صاخلا ىلع ماعلا ربخلا ميدقت ةيفنحلا دعاوق نمو

 نايفس.قرفو . هيف سابع نا ىلع فلتخي مل هناف بابلا ثيدح فالخب « دييقتلا امف عقو ىلا ثيداحألا ىف عقو ام]



 ديصلا ءازج باتک - ۸ ۷٦

 بحي ال امرحم وأ اجوز دجت ملاذإ : لاةف ثيدحلا مومعب دمحأ كسع و , ةبيرقلا نود اعنف ةدصبلا ةفاسملا نيب ىروثلا

 « ةضيرفلا رفس ريغب ثيدحلا صيصخت وهو كلام لوقك ىرخأ ةياور هنعو . هنع روپشلا وه اذه  جحلا اط

 مرح وأ جوز عم الإ ضرفلا ريغ ىف رفسلا ةأرملل سيل هنأ ىف اوفاتخم ل ىوغبلا لاق  عامجالاب صوصخم وهو : اولاق
 نومأم لجر اهدجوف ةقفرلا نم تعطقنا ةأرما وأ هريغ دازو . تصلخت ةريسأ وأ برحلا راد ىف تماسأ ةرفاك الإ
 . ةضيرفلا ةجح هنم صخيلف قافتالاب اصوصخم همومع ناك اذإو : اولاق , ةقفرلا اهنلبي ىح ابحصي نأ هل زوحي هناف

 ررض لمحتب انقيتم اررض عفدت اهنالو « رايتخالا ةلاح هيلع ساقي الف ةرورضلا رفس هناب « ىننملا » بحاص باجأو
 ورع نع جرج نبأ قيرط نم بابلا ثيدح ةناوع وب أ هحمصو ىنطقرادلا ىور دقو . جحلل رفسلا كإذكالو موتم

 ةبقب نم صخ فکف جملا منم ىلع ثيدحلا سفن ىف صنف « مرحب وذ اهعمو الإ ةأرما نجحت ال ».ظفلب رانيد نبا

 . ةقث ةدحاو ةأرما نكت لوق ىفو « تاقثلا ةوسنلا وأ مرحلا وأ جوزلا طارتشا ةيعفاشلا دنع روهشملاو ؟ رافسالا

 وأ جح نم بجاولا ىف هلك اذهو , انمآ قيرطلا ناك اذإ اهدحو رفاست بذپلا ف هححصو ىسيباركلا هلقن لوق فو

 رکعب وهو : تلق . صنلا فالخ هنأ الإ : لاق یاب ورلا هتسحتساو « اهلك رافسالا ىف هدرطف لافقلا برغأو . ةرمع

 طرش وأ ابلع جملا بوجو ىف طرش هعم ركذ امو مرحلا له اوفلتخاو . افن آ ىوغبلا هلقت ىذلا فالتخالا ىنن ىلع

 ىلع جا اهب بحي یا طئارشلا : مهنم ىربطلا بيطلا ىبأ ةرابعو ؟ ةمذلا ىف رارقتسالاو بوجولا عن الف نكملا ىف

 ةلدآلا نمو . تاق ةوسن وأ جوذ وأ مرح عم الإ مهل زوج الف هدؤت نأ تدارآ اذاف « ةأرملا ىلع اب بحي لجرلا

 نب نحرلا دبعو ناثعو ربع قافتال ‹ بابلا ثيداحأ لوأ قيرطلا نمأ اذإ تاقثلا ةوسنلا عم ةأرملا رفس زاوج ىلع
 نينمؤملا تاپمآ نم كلذ ىبأ نمو < كلذ ىف نبلع ةباحصلا نم مريغ ريكن مدعو كلذ ىلع مب ىنلا ءاسنو فرع
 ىراخبلا داريإ ىف ةتكتلا وه اذه لعلو ۰ مرحلا ىلع رفسلا فقوت ةبج رم ال مدقت اک ةصاخ ةهج نم هابأ امف
 هصخ هنأ ىجابلا ديلولا ىلأ نع لق ام الإ ءاوس كلذ ىف نپلک ءاسنلا نأ اوفلتخي لو « رخالا بقع امهدحآ نيئيدحلا

 ىذلا : ديعلا قيقد نبا لاق « ةءاملا ةالص ةأرملا دوش ىف روبشلا فالخلا نم هلقن هنأكو « ىهتشت ال ىلا زوجملا ريغب

 , ةطقال ةطقاس لكل نرأب هوبقعتو . بلغالا مال ةاعارم عم ىنعي « ىنعملا ىلا رظنلاب مومعلا صيصخت ىجابلا لاق
 اهدحو نمآلا ىف ةأرملا رفس زاوج ىري ىجابلا ىلع بقعتملاو : لاق « طايتحالا وهو ردانلا ملا یعار بقمملاو
 دقو « هفالخ حصالاو مدقتملا هجولا ىلا كلذب راشأو « ىجابلا ىلع ركتي نأ هل سيلف ىنعي « ىنعملا ىلا اضيأ رظن دقف
 « ثيدحلا ءاهعم جوز ال تيبلا مت ةريحلا نم ةئيعظلا جرخت نأ كشوب » اعوفرم متاح نب ىدع ثيدحب هل جتحا

 دانم عفرو حدملا قايس ىف ربخ هنأب بيجأو « هزاوج ىلع ال كلذ دوجو ىلع لدي ةنأب بقعت و . ىراخبلا ىف وهو

 « ىخارتلا ىلع جملا نأ مرحلا طرتشي مل نم بهذم نم دوبشلا نا فرظتسلا نمو . زاوجلا ىلع لمحيف مالسالا
 حرش ىف ىوونلا لاق ام امأ و . سکلایو اذه لوق اذهل بسانملا ناكو « روفلا ىلع جح هنأ هطرتشي نم بهذم نمو

 تابمأ عسب ةحابإ ىلع ةلالد هيف سيلف : « اهتبر ةمالا دلت نأ » هلوق دنع مالسالاو ناميالا نایب ىف ليزبج ثيدح
 نوكي عقیس هنأب قب ىناا ربخآ ۔یش لك ىف سيل هنال , امهنم لك ىف هب لدتسا نمل افالخ ‹ نبعيب عنم الو دالوالا

 : ديعلا قيقد نبا لاق . زاوجلا ىلع هب لالدتسالا ىوقت ةروكذملا ةنيرقلا نکا « لاق اك وهو . یبتنا ازئاج الو امرحم

 ىف ماع 6 اليبس هيلا عاطتسا نم تبیلا جح سانلا ىلع هقو ) یلاعت هلوق ناف , اضراعت اذا نيماعلاب قلعتت ةلأسملا هذه
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 رفاست ال » يلب لوقو . عيجلا ىلع جملا بجو تدجر اذإ رفسلا ىلع ةعاطتسالا نأ هاضتقف ۰ ءاسنلاو لاجرلا
 هيف هلخدأ نمو « ةيالا مومعب ثيدحلا صخ هنع هجرخآ نف  جحلا هيف لخدیف رفس لك ىف ماع « مرح عم الإ ةأرملا
 اومنمت ال » مع هلوق مومعب ىناثلا بهذملا حجر دقو ۰ جراخ نم حيجزنلا ىلا جاتحیف ثيدحلا مومعب ةيالا صخ
 تیدح رفسلا ىلا جاتحي ینلا دجسلا هنع جرخیف دجاسملا ىف اماع هنوكل دیجی كلذ سیل و « هللا دجاسم هللا 1

 باللا اذه ىف ديعس ىبأ ثيدح ىف ىتأيسو « جوزلا ركذب حرصي لو . لحف لحف ىأ ( مرحم ىذ عم الإ ) هلوق ٠ . یہا

 ببسب ديبأتلا ىلع اهحاكن هيلع مرح نم ءالملا دنع مرحلا طباضو « اهنم مرع وذ وأ امجوز اهعم سيل » ظفلب

 یتئتسا و ۰ ةنعاللا ابتمرح و اهتنبو ةمشب ةءوطوملا مأ حایلا و اهتتعو ةجوزلا تخأ دب أتلاب جرف « اهتمرحل حام
 الخ اذ اهنيد نع اهنتفي نأ نمؤي ال هال امل امر نوكي ال : لاق یاتک بآ اف لش ديانا لع تمرح نم دحآ
 نم روصنم نب دعس ىور دقو . هلخدب ام طباضلا اذه ىف ديزي نأ جاتح امل مرحب ةأرملا دبع نإ لاق نمو . اچ

 ىغبنيو « هريغو دحآ هب جتحا دقو ؛ فعض هدانسإ ىف نکل «ةعيض اهدبع عم ةأرملا رفس » اعوفرم رمع نبأ ثيدح
 سابع نبا ثيدح رخآ ىفو . ثيدحلا اذهل الف امهدحو اناك اذإ ام فالخم ةلفاق ىف اناك اذإ ام, هديقي نأ كلذ زاجآ نم
 لاح مف هن أكف ةجاح ىتأ ما نا ىلئاقلا اقف مرحلا:ىنثتسا امل هناف . مرحلا ىمسم ىف لخدي جوزلا نأب رعشي ام اذه
 هعم رفسلا هركف جوزلا نبا ءایلعلا ضعب ینثتساو . «اپمم جرخا » هل ليق لب همهف ام هيلع دري مو « مرحلا ىف جوزلا

 « ثيدحلا ةفلاخل دعب هيفف مرحتلل تناك ناف ؛ كلام نع ةيهاركلا هذه : ديعلا قيقد نبا لاق « سانلا ىف داسفلا ةبلغل
 اهلع لخدب الو ) هلوق . ةيهيزأتلا ةها ركلا هورکلا لوانتب له « لع ال » ظفل نأ ىلع فةوتيف هيزئلل تناك ناو

 اذه ىف هماقم مرحلا ريغ موقي له اوفلتخا نك ركل < , عاجا وهو ةيبنجالاب ةواخلا عنم هيف ( مرح ابعمو الإ لجر
 ىف تاقثاا ةوسنلا ف اذکو ٠ مرحلا نم دب ال : لافقلا لاقو . ب بتا فشل ذاوجلا حيحصلاو ؟ اقا ةوسنلاك
 تادرفم ءاسذب ىلصي نأ لجرلل زوج ال هنأ ىعفاشلا صن هديؤيو . مرح نهادحإ عم نوكي نأ نم دب ال جملا رفس
 فقأ مل (اذكو اذك شيج ىف جرخأ نأ ديرأ ىنإ هلا لوسر اب لجر لاقف) هلق . هل امر نهادح] نوکت نأ الإ
 « اذكةوزغ ىف تبتتكا ىلا » ظفلب داهجلا ف ىتأبسو ؛ ةروكذملا ةوزغلا نييعت ىلع الو هتأما الو لجرلا مسا ىلع

EEنأ هنم ذخؤيف عادولا ةجح ىف ناك كلذ نأ رهاظاا : رينا نبا لاق . ةازغلا كلتل نيع نم  
 .سيلو « لاق اذك . ةازغلا كنت ىف اونیع نیذلا هتقفر عم لجرلا رخأت امل روفلا ىلع ناك ول ذإ ىخارتلا لع جحلا
 دابجلا نأ وأ ۰ قيدصلا ركب بأ عم تا لا عما هزکذ ام
 . اتافتا جملا رخأتيو 9۳ مجلع نيعتي هلاف موقب ودع لذت ول اک « مامالا نییعتب نيروكذملا ىلع نيعت دق
 هيو هريغ اهل نكي مل اذإ هتأرما عم رفسلا جوزلا ىلع بجرأف لملا لهأ ضعب هرهاظب ذخأ ( امعم جرخا ) هلوق
 نم هنال اهمزا ةرجأب الإ منت عنتما ولف ضيرملا نع جملا ىف ىلؤلاك همزلي ال هنأ روهشملاو « ةيعفاشلل هجو وهو دم لاق
 وهو دمحأ لاق هبو ۰ ضرفلا جح نم  ةتأرما عنم جوزلل سيل هنأ ىلع هب لدتساو « ةنؤملاك اهقح ىف راصف اهليبس
 مهاربإ قيرط نم ىنطقرادلا ءارر ام امأو . ىخارتلا ىلع جحلا نوكل ابمنم هل نأ مدنع حصالاو « ةيعفاشلا هجو
 نذأب الإ قلطنت نأ اه سيلف جحلا ىف امل نذأي الو لام اغو جوز اهل ةأما ىف اعوفرم رمع نبا نع عفان نع غئاصلا
 عنم لجرلا نأ لع عاجالا رذشاا نبا لقنو ۰ نيثيدحلاب المع عوطتلا جح ىلع لوح هنأب هنع بيجأف ۰ اهجدز



 ۷۸ ١
 ديصأأ ءازج باتك ے ۲۸

 ريغب ةأرملا رفس زاوج مزح نبا هنم طبنتسا و« ابجا و ناک اف اوفنتخا ام « اهلك رافسالا ف جور نم هجوزآ +
 ابج وز مآ امل اطرش كلذ نكي ملول هنأب بقعتو « اهرفس باع الو اهدرب سای مل هني هن وكل مر الو جوز 3

 لاقف » ظفلب ديز نب داح رع روصنم نب ديعس هاور دقو امس الو « هيف بتک یذلا وزفلا هكرتو اپعم نفسلاپ

 لاق « رذنلا كرت ىف هل صخر ام اطرش نكي مل ولف « اذكو اذك شيج ىف جرخأ نأ ترذن ىنا هللا لور اب: لجر :

 نال جحلا حجر جحلاو وزفل هل ضرع امل هناف ۰ ةضراعتملا رومآلا نم مالاف الا مدقن ثيدحلا فو : ىوونلا

 قلعمو لوصوم ناقيرط هلو : عبارلا ثيدحلا . لعأ ناو وزفلا فالخ اممم رفسلا ىف هماقم هريغ موقي ال هتأما

 , ةدئاز لمقو ديز ةبيرق ىنَأ مساو « ةدحومو فاقب ةبيرق بأ نبا وه ( لعملا بيبح انئدح ) هلوق ی او

 هنأ مدقت دقو ( امجوز ینعن نالف وبأ تلاق ر هلوق ۰ بابلا ثيداحأ ىناث ىف روكذملا ةرمع ىفأ نب بيبح ريغ وهو

 ةيوقت دارآ (حا ءاطع نع جرج نبا هاور ) هلو . «ناضمر ىف ةزمع باب » ىف اورشم ثيدحلا مدقتو « نانس وبأ

 تمدقت دقو ؛ سابع نا نم هل هعامب ءاطع حرصت هنم ديفةساو « ءاطع نع هل ځ رج نبا ةعباتع بیبح قيرط

 دبع نع ) قرلا ورع نبا وهو ریفصتلاب ( هنا ديبع لاقو) هلق . هيلا راشملا بابلا ىف ةلوصوم جرج نبا قيرط

 دقو . ءاطع ىلع هيف فالتخالا نايب اذهب ىراخبلا دارأو ۰ ( راج نع ءاطع نع) ىرزجلا كلام نبا وهو ( مركلا

 اور ذوذش نيبتف « جرج نباو ابيبح اقفاو ءاطع نب بوقعي و ىليل ىبأ نبا نأ « ناضمر ىف ةرع باب » ىف مدقت

 نبا ةياود حیجرت یضتقی ىراخبلا عينصر لس مأ نع ءاطع نع » لاقف اضيأ ىرزجلا لقعم ذشو ۰ مركلا دبع

 ةياور نأ كلذ دم بو . ناخيش هيف ءاطعل نوكي نأ لاتحال ةحرطم تسيل ميركلا دبع ةياور نأ ىلا "یو و جیرج ۱

 ناو دحأ هلصو كلذك « ةجح لدعت ناضمر ىف ةرمع ه هلوق وهو نتلا ىلع ةرصتقم ةصقلا نع ةيلاخ ميركلا دبع

 باب » ىف هيلع مالكلا مدقت . دیعس یا ثيدح : سماخلا ثيدحلا . ملعأ هللاو ورم نب هللا ديبع قيرط نم هجام ۱

 اذه ىف هيف ثحبا مدقت دقو . ةأرملا رفس اهدحأ ماكحأ ةعبرأ ىلع لمتشم هنأو « ةنيدملاو ةكم جسم ىف ةالصلا

 ىف مدت دقو رصماو حبص" دعب ةالصلا عنم ابا. مايملا ىف ىتأيسو یا رطفلا موص عنم اينا بای
 لاق وأ ) هلوق ٠ اضيأ ةالصلا رخاوأ ىف مدقت دقو ةئالثا دجاسلا ريغ ىلا لحرلا دش عنم اهعباد « ةالصلا رخارآ
 ( ینقن آو ) هلق . هنع نینح ىأ نيتمجعملا لاذلاو ءاخلاب « نيتذخأ لاق وأ » ظفلب ىنيسشكلا دنع عقو ( نيثدحي

 ركحذو « ىنبجأ ىأ دلاب .ىثلا یقن 1 لاقي « تالکلا ىأ ءانممو ۰ ىتنبجيأ نزو فاقلا نوكسو نينونلا حتفب

 « مار مرح وذ وأ د دذ ىبأ نع خسنلا ضعب ىفو « رثكالل اذك ( مرحب وذ وأ ) هلوق . دیک تا نم هدعب باج الا

 اهلع ىأ دمج نزوب ىناثلاو هيناث نوکسو هثلاثو هلوآ حتفب لوألا

 ةبمكلا ىلا "یثلا زذن نم ب - ۷

 ٠ هنع للا یفر ,سنآ نع تباث ىنثدح لاق لیوطلا ديم نع ؛ئىرازفلا ابخآ مالس نبا اشم - ۵
 بیذعت نع هللا نإ : لاق . ىثمب نر: اولا ؟ اذه لا ام : لاق ها نوب ىابج اشيش ئأر "یا نا د

 ا
 ۱ [ 1۷۰۱ : ىف هفرط - ۱۸۲۵ ثيدحلا ]

 دمت ینربخآ: لاق ميخأ جرج نبا نأ نسب نب ماشو اخ سوم نب 'مهازإ ازم =
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 ¢ +ه ا رحح 8 م مارو 020 ور 2 م و عر مه و
 ىشع نا ىتخا تردن 9 لاق رماع نب 4۶ نع "هث دح ريما بأ نأ ر ربخآ بوبح ىلإ ن ديزي نأ بوبأ ی نا

 / 0 - ۰ ۳۹ 25 46 ۲ ۳ ا 5 هاب 4 م 5-2. 1 3 ۸ ۳

 وأ ناکو : لاق . 6 بكر لو شنل : هيلع لاق « هتيتفتساف ۰ هر 'ىنلا اهل ىتنتسا نإ قرع « للا تيب ىلإ
 و م

 ةهبقع یرافب ال ريملا

 ثيدحلا رکذف 7 بقع نع ريحلا ىلأ نع 1 نع بويأ نب حب نه رج ۳ و وأ شی

 اذإو ؟ ال وأ كلذب ءافولا هيلع بحي له ةمظعلا نك املا نم اهريغ و ىأ (ةبمكلا ىلا ىثملا رذن نم باب ) هلوق
 ءاش نا رذنلا باتک ىف هحاضي] ىتأيس معلا لهآ نيب فالتخا كلذ لك ینو ؟ همزاب اذام ازجاع وأ ارداق هکرتف بجو
 .دقو ؛ تاجرختسلاو فارطالا باحصأ هب مزج اك ةيواعم نب ناورم وه ( ىرازفلا انريخأ ر هلوق ٠ ىلاعت هللا

 * نا هرم وأ ىرازفلا قع) وأ وه : مزح نبا لاقو « دانسالا اذه اذه ناوم نع رمع ی نبا نع لسم هجرخآ

 نيبو هنیب ةطساولاب هيف ديمح حرص ام ثيدحلا اذهو « ديمح نع ةاورلا رثكأ لاق اذكه ( تباث یتثدح ) هلوق
 ىبأ نا قيرط نم ىذمرتلاو ىراصنالا دصس نب ىح قيرط نم یاسنلا هجرخأف رخآ تقو ىف هفذح دقو ‹ سا
 الب ديمح نع اعيمج نوراه نب دیزب و ىدع ىفأ نا رعد هجا اذكو ٠ سنأ نع دم نع امهالك ىدع

 ءايشأ سفأ نع ديمح ثيدح نم یراخبلا جرخأ دق نكل « ةطساوب سفأ نع دیه ةباور بلاغ نإ لاقيو « ةطساو

 تباث لاغدإ ىلع ةعاملا ديمح نع ناطقلا ناربع قفاو دقو , سن نم ام هعاعس نايدب ءانتعالا عم ةطساو ريغب ةريثك

 « هللا تيب ىلا ىثمت نأ ةأرما تدذن » ظفلب هقيرط نم ىذمرتلا هجرخأ نآملا ف ميفلاغ نكل « سنأ نيبو هنيب
 هلوأ ضب ( ىداهي اخيش ىأد ) هلق . « بكرتاف اهورم « اپشم نع ىنغل هللا نا : لاقف كلذ نع مقل هللا ېن لئسف

 هلوأ حتفب «ىدابتي » ديمح نع ثراحلا نب دلاغ قيرط نم ىذمرتللو . هريغ ىلع ادمتعم ىثمي نأ وهو « ةاداهملا نم

 ینلا لجرلا » ىاطلغم طخب تأرقو « هينبا مسا ىلع الو خيشلا اذه مسا ىلع فقأ مل ( هينبا نيب ) هلوق ٠ ةانثم مث
 دزو امو بيطخلا باتك ىف كلذ سيل و « نقلملا نبا هعبت و لاق اذک < ليئارسا وأ وه : بيطخلا لاق « یداپ

 : لاقف سمشلا ىف اع ات الجر ىأر مثلي هللا لوسر نأ هاربخأ امهنأ روثو سيق نب دیم نع د كلام ثيدح م
 « ليئارسا وبآ وه لجرلا اذه : بيطخلا لاق « ثيدحلا « موصيو ملكتي الو لظتسي ال نأ رذن : اولق ؟ اذه لاب ام

 : لاقف ليئارسا وبأ هل لاقي الجر یأرف ةعمجلا موب بطخم ناك لي ىنلا نا » سابع نبا نع ةمركع ثيدح قاس مث
 نم روذنلاو نام لا ىف ىفأيس ثيدحلا اذهو « ثيدحلا « ملكتي الو سمشلا ىف موقيو موصي نأ رذن : اولاق ؟ هلاب ام

 ىلا نيتصقلا نيب دحو نم جاتحیف « هجوأ ةدع نم ةرهاظ سفأ ثيدح نيبو هنيب ةرياغملاو « سابع نبا ثيدح
 باجأ ىذلا نأ لسم دنع ةريره ىبأ ثيدح ىف ( ىثمي نأ رذن اول ؟ اذه لاب ام لاق ) هو . نامتسلا هقاو دنتسم
 . « وذن هيلع ناك هللا لوسد اب : هانبا لاق ؟ لجرلا اذه نأش ام لاقف » هظفل و لجرلا ادل و هلا ؤس نع رم ىنلا
 ديح نع یراصنالا نع دحأ داز ( بکر نأ ) هلوق . واو ةداب زب «هرمأو » ینپمشکلا ةياور ىف ( هرمأ ) هلوق
 لضفألا كرت مازتلا ىضتقي ىثملا رذنف ايشام جحلا نم لضفأ ابك ار جحلا نآل امإ رذنلاب ءافولاب هرمأي مل امو « بکرف
 اذك ىنبجلا وه ( ماع نب ةبقع نع ) هلوق ٠ ربظالا وه اذهو هرذنب ءافولا نع رحيم هتوكل وأ « هب ءافولا بج الف
 قالطسقلا نباو ىرذنملا لاق ( ىتخأ ترذن ) هلوق . هجولا اذه نم ثيدحلا اذه ىف امهریغو لسمو دحأ دنع عقو



 ديصلا ءازج باتك- ۲۸ ۰

 نبال كلذ اوبسنو ‹ ةدحولا دیدشتو ةلمهملا رسكب یهو « سماع تنب نابح مأ ىه : مهعبت نمو ىلحلا بطقاو
 نب ماع تنب نابح مآ ءاسنلا تاقبط ىف ركذ امنإ دعس نباو ؛ دعس نبا نع هلقن اع] الوك ام نبا ناف اومهوف الوكام

 یهو « اردب دهش ىلان نب رماع نب ةبقع تخأ یهو : لاق ةراصنالا نيتلمهم مارح نب ديز نبا ةدحومو نونب نان

 هلك اذهو « هل ةباور الو اردب دهش هنأو ىراصنالا بان نب رماع نب ةبقع لبق ركذ ناكو ؛ ةصيحم نب مارح جوز

 « ىنبجلا رماع نب ةبقء تخأ ما فرعي مل اذه ىلعف  اءراصنأ سيلو اردب دبشي مو ةريثك ةياور هل ناف یهجلا رباغم

 داز ( هللا تيب ىلا ىثمت نأ ) هلوق ۰ قيفوتلا ناب و كلذ نع نآلا تمجر مث تركذ نم ةمدقلا ف تعبت تنكدقو

 قيرط نم نئسلا باحصأو دمحالو « « ةيفاح » دب زب نع ةمجعملاو ةيناندتلا ءايلا, شايع نب هللا دبع قيرط نم لسم

 قيرط نم ىربطلا دازو « ةرمتخ ريغ ةيفاح ىثع نأ ترذن هتخأ نا » ىنجلا رماع نب ةبقع نع كلام نب هللا دبع

 نع ةم ركع نع ةداتق قيرط نم دواد ىبآلو « « املع قشي ىثملاو ةليقث ةأرما یهو » رماع نب ةبقع نع ملاس نب حل
 . « اهفعض هملا اکشو؛ تيبلا ىلا یشع نأ ترذن هتخأ نإ لاقف ب ىنلا لأس رماع نب ةبقع نا » سابع نبا

 . «مايأ ةثالث مصتلو بکرتل و رمتختلف اهرم » كلام نب هقا دبع ةياور ىف ( بكرلو شم : هب لاقف ) هلو

 يأ نع ةلمهم اهدعب ملا فيفختو ةمجملا ركب وهو ةسامش نب نحرلا دبع ثيدح ثيدحلا اذه بقع لص یورو
 ةئالث مايصب رمالا ناف «٠ ثيدحلا اذه نم رصتخم هلعلو « نيملا ةرافک رذنلا ةرافک » هعفر رماع نب ةبقع نع ريخلا

 ثحبأا یتآہسو « ةندب دتلو بكرتلف لاق ١ ةروكذملا ةم ركع ةياور ىف عقو نكل « نيعلا ةرافکه چوآ دحأ وه مايأ

 بببح ىلأ نب دیزب لوقم ود ( ةبقع قرافب ال ريخلا وبأ ناكو لاق ) هلوق . ىلاعت هللا ءاش نإ رذالا باتک ى كلذ ىف
 . فنصلا وه ( هللا دبع وبأ لاق ) هلق . ةبقع نم هل ريخلا ىبأ عامس ناب كلذي دارملاو ۰ ريخلا ىبأ نع ىوارلا

 | المج ليعامسالاو ملم دنع ةدابعنب حور هقفاوو « مصاع وبأ هاور اذك ( بويأ نب يحم نع جرج نبا نع ) هلق

 نب دیعس هيف خرج نبأ خيش لع فسوي نب ماشه امهفلاعو « بويأ نب ىحب وه ثيدحلا اذه ىف جرج نبا خيش
 دبع نأ هيلع ركعي نکل « ماشه لات ام فالخ لع حورو مصاع ىنأ قافتال ليعامسالا لوألا حجرو « بوآ نآ

 ءالؤبف ۰ ىناسناا دنع د نب جاجحو جیرج نبا نع ركب نب دمج امهقفاوو « لسمو دحآ دنع وهو اماشه قفاو قازرلا

 ینلاو . ىلوأ مهتياورف ةيرثك الاب انه حيجرتلا ناك ناف « بويأ ىبأ نب ديعس نع جرج نبا نع هوور ظافح ةعبرأ

 مالك نع نيدلا جارس خيشلا هعبتو ىاطلغم ربع دقو ؛ نيخيش هيف حيرج نبال نأ حيحصلا ىحاص عینص نم ىل رهظ
 انه ىلا كلذ عم امو دیصلا ءازجو رصحلا باوبأ تلمتشا : ( ةعاخ) . لع هقاو ء دارملا هنم مهفي ال ام ليعامسالا

 نوئالث و ةينام ىضم امفو هيف اهنم رركم ا « ةلوصوم ةيقبلاو اثیدح رشع ةئالث اهنم قلعملا « اثيدح نيتسو دحأ لع
 ظوقوم زافقلاو باقنلا ف مع نبا ثيدح ىوس امج رخت ىلع لص هفقاو ۰ نورشعو ةثالث صلاخلاو اثیدح

 بئاسلا ثیدحو « اپمآ نع جحت نأ ترذن ىتلا ىف هثیدحو ۰ « مر وهو مجتحا د سابع نبأ ثيدحو « اهوفرمو

 + ارمآ رشء انثا نيعباتلاو ةباحصلا نع راثآلا نم هفو 3 « ناضمر ىف ةرمع » رباج كيدحو ؛ هب جح هنأ ديزي نبأ

 ۱ نامتسلا هقاو



 ثيدحلا ۱۸۲۷ ۱۸۷۰ 4١

 "یر سنآ نع ؛لوخأل نجرا دبع وبأ مع ان دح تن ان لح نامشلا وبآ شرم - ۷

 نم < . ثادح ابف تر الو ءاهارجش مطقی ال ءاذك ىلا اذك نم مرح ةنيدملا » لاق لِي ءىنلا نع هنع لا

 « نيمجأ | سانلاو ةكئاللاو للا ةنمل هيلمف (ندح ثدحا

 [ 7.5 : ىف هفرط - 1439 ثيدحلا ]

 ریل »هما يضر سأأ ن 0 را ىبأ نع ثراولا دبع ان دح مم وب سو - ۱۸۳۹4۸

 نيك ا ا “أف . لا ىلإ ا هن ب امت ال : | ولاقف . ینونما راجتلا ین اي: : لاقف دجبسلا مانی ابل

 « دجسملا لبق لخنلا اونَصف « مطقف لخئلابو تي وف بناب * مث تشيل

 2 ١ معا ۳ ۱ 7 2

 ىبأ نع رجلا دیس نع هللا دیبع نع ناماس نع ىخأ یدح لاق للا دبع ن لیءام | شرم - ۹

 ةثراح یب هيلي 'ىنلا ىلأو : لاق . ىلاسل ىلع ةنيدملا ىت ال نیب ام مرح » لاق ب "ینلا نآ هنع * فا 7 یضر ةر

 « هيف منا لب + اقف تفتلا م - علا نم مجرد نا ین اي کارا لا

 LW ىف هفرط - ۱۸۱۹ ثيدحلا ]

 هيبأ نع يميتلا ميهاربا نع ش۶ ألا نع نايف انت دح نمحرل دبع امدح راب ن , دمع اشو - ۰

 نيب أم مرح ةنيدلا : إب ينا نع ةفيحصلا ذو هلا باك الإ یش ادن ام » لاق هلع“ للا ىفر لع نع

 هنم لبي ال « نيممجأ سانلاو ةكئاللاو لا ةنمل هيلمف اد یوآ وأ (دح ابف ثدحأ نم « اذک ىلا راع
 ت ۰ 5 ۱ - ت. ل ت 7 ۰ ۳ و ۳ 7

 « نيممجأ_ سائلاو ةكئالملاو للا ةنما هیلعف السم رفخآ نف «ٌةدحاو نيدسملا ةّمذ : لاقو . لاذع الو فرص
 مر و 2# رب گم ۳ و ا ا
 هنم لقب ال « نيعمجا سانلاو هللا ةنعل هيلمف هيلاوم نذإ ر اعرف لوت سوب لغ الو فرص هنم لبقي ال

 دادف لاذع : للا دبع وبأ لاق . « لادء الو فرم

 نيقاملل طقسو ؛ ىوخلا ن زعرذ ىبال اذک ( ةنيدملا مرح باب . ةنيدملا لئاضف . محرلا نحرلا هللا مسب ) هلْ

 ةدلبأا ىلع ملع ةنيدملاو . « ةئيدملا مرح ىف ءاج ام باب د یوبشلا ىلع ىنأ ةياور فو« ةنيدملا مرح بای » هلوق ىوس

 ىلا ردابت تقلطأ اذاف < ةئيداا ىلا انعجر نل نولوقي) ىلاعت هللا لاق « اب نفدو مقلب ىنلا املا رجاه ىلا ةفورعملا

 « بشي كلذ لبق اما ناكو « ايرثلل مجنلاک ىهف « ديق نم دب الف ةنيدملا ظفلب اهريغ ديرأ اذإو ۰ دارملا انآ مهفلا

 یرابا جت ٠ [ ج ۱۱ -م



Aةنيدملا لئاضف باتك ۹  

 ن بشیب تيم ليق « هب اهلك تيمس نم عضومل مما برشی و € برغي لمآ اي مهنم ةفئاط تلاق ذاو ال ىلاعت هللا لاق
 لب ىنلا اها مث ؛ كلذ ريغ ليقو ىركبلا ديبع وبأ هاكح ازت نم لوأ هنال حون نب ماس نب مرا دلو نم ةيناق

 هياء ىسوم میاسرآ ليق ليئارسا ىنب نم ةفئاط ازت مث ۰ ییلاملا اهناكس ناکو « درفم باب ىف ىنأيس اک ةباطو ةبيط
 بیب أبسلهأ قرفت ال جرزخلاو سوألا اهلزت مث « فيعض دنسب ةئيدملا رابخأ ىف راكب نب ريبزلا هجرخأ اک مالسلا
 لوالا « ثيداحأ ةعبرأ انه فنصاا ركذ مث . ىلاعت هللا ءاش نا ىزاغملا باتك ىف كلذ حاضيإ ىت اسو ۰ مرعلا ليس

 نب ديزيل و ٠ ماصتعالا ىف ىف أيسو « سفال تلق » صاع نع دحاولا دبع ةياود ىف ( سن نع ) هلق : سنأ ثيدح

 قايسو « امہم ءاج اذکم ( اذک یا اذكنم مرح ةنيدملا ) هلق ٠ لس هجرخأ « اذا تلأس » مصاع نع نوراه

 ةيزجلا ىف هركذو ۰ لعاف نزو ةلمبمب وهو لوالا نيعف « اذک ىلا رثاع نيب ام » بابلا ثيداحأ عيار ىلع ثب دح ىف

 ماجا ىلع امك ىراخبلا تاباور تقفتاو . همضو:س اک ةنيدماب لبج وهو « ةيناتحتلا نوك-ب « ريع » ظفلب اهريغو

 « قراشملا » بحاص لاقو « مهو هنأ هدنع عقو ال ًادع همهبأ ىراخبلا نإ ليقف « رو ىلا » سم دنع عقوو . ىناثلا
 « اضايب هناكم كرت نم مهنمو اذکب هنع ىنكن م مبنف روث امأو « اريع اوركذ ىراخبلا ةاور رثكأ : « علاطلا ه و

 راكنإ ىلع هقفاوو اريع هريغ تبثأو . روث الو ريع ةئيدملاب سيل : ىريبزلا بعصم لوق فقوتلا اذه ىف لصالاو

 البج نوفرعي الف ةئيدملا لهأ امأو « قارعلا لهأ ةياور هذه , روم ىلا ريع نيب ام » هلوق : ديبع وبأ لاق « روث
 ىف كلذ عقو دقو : تلق . « دحآ ىلا ريع نيب ام» ثيدحلا لصأ نأ یرنو « کم رو امن ]و روث هل لاني مهدنع

 ءاج دقو ؛ فورعم هناف ةنيدلاب ريع راكنال ىنعم ال : ضايع لاقو . ىناربطااو دمحأ دنع مالس نب هللا دبع ثيدح

 : دوهشاا رعاشلا دملا صوحالا لوق اهنم « دهاوش ةدع كلذ ىف ىركبلا دیبع وبأ دشنأو « مثراءشأ ىف هركذ

 رظان تنأ لمف ريع افق بشت هران ورع اب كلت ورمعل تلتف

 ىسيع نع « ةنيدلا رابخأ » ىف ريبزلا یورو . فورعم ةئيدملا برقب لبج مسا ريع : « كلثاا د ىف ديسلا نبا لاقو
 ىفاليتق کنم انلتق انال لاق . ال لاق ؟ ةبقملا انكس مل ىردتأ بئاسلا نب رشبل ورع نب ديعس لاق : لاق یسوم نبا

 . ريخلا سفن ىف اذك . البج ىنعي . ںیع ءارو متنکسو رخآ انم متلتق کنآ ول تددو : لاقف . اهلا انجرخأف ةيلهاجلا .
 نوكي نأ لمتحي ةمادق نبا لوق امو « مدقت امئم ام : كلاسم روثثو ریمل ىريبزلا بعصم راکنا ىف ءالماا كل دقو
 اروثو اريع ةئيدملا فرطب نيذالا نيلبجلا علم ىنلا ی وأ . ةنيدملا ىف امهنيعب امهنأ ال روثو ريع نيب ام رادقم دارلا
 ةنيدملا نم م رحأ دارملا نوکیف « كم لبج اريع نإ لیقو : لاق مث ارصآخم ديبع ىبأ مالكريثالا نبا ىحو . الاجترا

 روث نوكي نأ لمتحم : یوونلا لاقو . فوذحلا ردصلا فصوو فاضملا فذح ىلع هک« روث'و ريع نيب ام رادقم
 : هعبت نمو ديبع ىلأ مالك ةياكح دعب « ماكحالا » ىف ىربطلا بجا لاقو . هريغ امإو دحأ ام] كانه لبج مسا ناك
 , روث هل لاقي ریذص لبج هئارو ىلا احناج هراسي نء د>أ ءاذح نأ ىرصبلا مالسلا دبع دم وبأ ملاعلا ةقثلا ىفربخأ دق

 نأ ريخأ لكف لابجلا نم ابف امو ضرالا كلتب نيفراعلا ىأ - برملا نم فئاوطل هنع هلاؤس درکت هنأ ريغأو
 هب ءالعلا رباك أ لع مدع نأو « حیح ثيدحلا ىف روث ركذ نأ انبلعف لاق . كلذ ىلع اودراوتو « روث همسا لبجلا كلذ

 : هحرش ىف ىلحلا بطقاا انخويش خيش طخ تأرقو . ىبننا ةليلج ةدئاف هذهو لاق . هنع مهثحب مدعو هنرهش مدعل



 م ۱۸۹۷-۱۸۷۰ ثيدحلا

 ناك ةئيدملا ىلا عجر الف قارملا ىلا الوسر جرخ هنأ یرصبلا عوررزم نب مالسلا دبع دم وبأ مامإلا انخيش انل كح
 اذه : لاقف هنع هتل أسف « ريغص لبج هبرقب اذإ دحأ ىلا انلصو ابلف : لاق « لابجلاو نك امالا هل رکذب ناكو ليلد هعم

 نيسح نب ركب وبأ انخیش ركذو . كلذ نع هلاؤس أدبم ناك اذه نأكو : تلق . ةياورلا ةحص تسلعف لاق . ارو ىمسي
 لامشلا ةبج نم دحأ فلخ نأ مهفلس نع نولقني ةنيدملا لهأ فلخ نأ ةنيدملا رابخال هرصتخ ىف ةنيدملا ليز ىغارملا

 مسا مه ىراخبلا نا نيتلا نا لوق امأو . ةنهاشلاب هفت دقو لا ءازوغ ىمسي رود ةرجلا ىلا اريغص البج

 لدي امو . لعأ هاو « هامسف ةيزجلا ىف هجرخأ دقف ؛ هتاور ضعب نم هماهي] لب « هنم طلغ وبف طلغ هنال ادمع لبجلا
 وربع نع رفعج نب ليعامسا قيرط نم لسم دنع عقو ام نالبج اذك لا اذكنم سنأ ثيدح ىف هلوقب دارملا نأ ىلع

 دم قيرط نم هريغو داهجلا ف فنصلا دنع نكل « اهلبج نيب ام معرحأ ىنا مهللا د اعوفرم سفأ نع ورع ىبأ نبا
 ثلاث ةريره بأ ثيدح ىف اذكو « اهتبال نيب ام » ظفلب ورع نع مهلك كلامو نمحرلا دبع نإ بوقمیو رفعج نبأ

 ابلكو رباج و دعسو ديعس ىبأو جدخ نب مفار ثيدح قاذكو رخآ هجو نم باوأ دعب قاس 0 بالا ثيداحأ

 ثيدح نم قاربطلاو فوع نب نحرلا دبع ثيدح نم قهبلاو قدزلا ةدابع ثيدح نم دمحأ هاور اذكو « لم دنع
 ةرحلا یهو ةدحوملا فیفختب ةبال عج ناتباللاو « اتبال نيب ام » ظفلب مهلك كلام نب بعكو نيسح یو رسيلا أ
 نيب ام ةنيدملا مرحأ اأو و دمحأ دنع رباج ثيدح ىف عقوو . ثيدحلا ىف اهركذ ررکت دقو ؛ دوسلا ةراجحلا یهو
 فو اهدبال نيب ام ةياور قو اهلبج نيب ام ةياور ىف عقو هنال برطضم ثيدحلا نأ ةيفنحلا ضعب یعداف « ابن رح
 نكمأ رذعت وا عملا ناف « ةحيحصلا ثيداحالا درت ال اذه لثع و حضاو امهنيي عملا نأب بقعتو ؛ اهمزأم ةياور
 دنع نوكيف اهفانت ال اهليج ةياورو ؛ اهلع ةاورلا دراوتل حجرآ « اهتبال نيب ام ةياور نأ كش الو « حيجرتلا
 هياور ىف نيلبجلا ةيمستو « برغلاو قرا ةپج نم اهلبجو لامشلاو بونجلا ةج نم ابذبال وأ ؛ لج ةبال لك
 نيب قيضملا ىازلا ركب مزأملاو « ديعس ىبأ ثيدح قرط ضعب ىف یپف « اهمزأم » ةياور امأو ۰ رضت ال ىرخأ
 راک ول : لاق ريغنلا لمف ام ريع ىبأ ةصق ىف سنآ ثيدحي یواحطلا جتحاو ۰ هسفن لبجلا ىلع قلطب دقو نيلبجلا

 مث لحلا نم داص نم : دمحأ لاق . لحلا ديص نم نوکی نأ لایتحاب بیجأ و « ريطلا سبح زاج ام امارح اهدیص
 لحلا ديص نال « ةيفنحلا ىلع كلذ درب ال نکل . روبجلا لوق اذمو ۰ ربع ىبأ ثيدحل هلاسر) «هزاب مل ةنيدلا هلخدأ
 مهضعب جتحاو + ميرحتلا لبق تناك ديمع ىبأ ةصق نوكت نأ لمتحو « مرحلا كح هل ناك مرحلا لحد اذإ مدنع

 ىف ناك كلذ نأب بقعتو . ب هلعف ام امارح اهرجش عطق ناك ولو « دجسملا ءانبل لخنلا عطق ةصق ىف سنأ ثيدحم
 ىف قايس اک ريخ نم لَ هعوجر دعب ناک ةنيدلا رحت ثيدحو « ىزاغملا لو ىف احناو ىتأيس اک ةرجملا لوأ
 نزأ لمت# : ىواحطاا لاتو « اهضاو ىزافملا نم دحأ ةوزغ قو داهجلا ف سفأ نه ورع فآ نإ ورع ثيدح
 تیز ىف ديزي ام رجشااو ديصلا ءاقب ناكف الا تناك ةرجحلا نوک اهرجت عطقو ةنيدلا ديص نع ىبنلا ببس نوكي
 تمطقنا املف ةئيدملا ةنيز نم ايلاف « ةئيدملا ماطآ مده نع ىبن مب ینلا نا د ن نبأ یور اک اهتفلأ ىلا وعدو
 ديزو دعس اع رحتب ىوتفلا ىلع تبث دقو « ليلدب الإ تبني ال خسنلا نال حضاوب سيل هلاق امو « كلذ لاذ ةرجملا
 كلام لاق هبو اهرجت عطقو ةئيدملا ديص مرحي : ةمادق نبا لاقو « لسم هجرخأ اک مریغو ديعس وبأو تبا نبا

 ىف هيلع ءازج الو مآ اثیش هيف هيلع مرح ام لەف نم مث « مرحب ال : ةفينح وبأ لاقو , لعلا لهأ رثكأو ىمفاشلاو
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 میدقلا ىف یعفاشلا لوق وهو دمحأل ةياور ىفو « لعلا لهأ رثک أو ديدجلا ىف یعفاشلاو كلام لوق وهو « دحال ةياور

 هراتخاو سيقألا هنا بامولا دبع ىضاقلا لاقو , كلام باحآ نم عفان ناو رذنملا نبا هراتخاو بئذ ىبأ نباو

 دعس نع ملسم هح ثيدحل بلسلا ذخأ ةنيدلا مرح ىف ءازجلا ليقو « ةكم مرح ىف اک وهو ءازجلا هيف مدعب ةعاج

 لقي مل: ضايع ىضاقلا لاق « هبلسیلف ةئيدملا مرح ىف ديصي ادحأ دجو نم » دواد ىنال ةياور یو « صاقو ىنأ نبا

 ىف فالتخا هب لاق نملو « هيف سا ةحصأ هدعب و هعم ةعامج هراتخاو : تلق . مدقلا ىف ىعفاشلا الإ ةءاحصلا دعب اذهب

 ‹ سمخم ال هنكل بلاسلل هنأ و لدتقلا بلسک هنأ هريغو لسم دنع دعس عسنص هيلع لد ىذلاو ۰ هفرصمو هتیفک

 میرحت ثيداحأ خسن ىلع كلذب لدتسا م « بلسلا ثيدحم ذخالا كرت ىلع عامجالا یعداف ةيفنحلا ضعب برغأو

 ذيخأ خسف ىف نكي مل دعس ثيدح حص ول : رب دبع نبا لاق . املع بترت ام لطبف ةدودرم عامجالا ىوعدو « ةنيدملا

 « فلعل الإ ةرجش امف طبخت الو» لسم ىف ديعس ىنأ بید فلعلا ذخأ زوج و . ةحيحصلا ثيداحالا طقسي ام بلسلا

 ثيدحلا ىف هنع ىلا نأ ىلع ةلالد سنأ ثيدح ىف : بلبملا لاقو « هوحن ىلع نع ناسح ىنأ قيرط نم دواد الو

 عطق هيلع عنتمي الف الثم اناتسب سرغي نكح الصالا دصقي نم اماف « داسفالا هب لصحي ىذلا عطقلا لع روصقم ىضاملا

 نم هللا هتبنأ ام ىلا هجوتي ام یا نأ ىلع ةلالد هيف لب ليقو : لاق « هؤاقب رضي رج نم ضرالا كاتب ناکام
 ةلبق هلعجو لخنلا لِي همطق لمح اذه لعو ۱ ةكم رج عطق نع یبثلا هيلع لمح اك « هيف یدالا عنص ال ام رجشلا

 قو « اهالخ یخ الد نورام نب ديزي ةياور ىف ( اهرمجش عطقب ال ) هلوق ۱ دوک ذلا خسنلا 4.ذم مزلي الو دجسملا

 ( اثدح اف ثدحآ نم ) هلق . دعس نع هدنع هوغو « اهديص داصب الو ابهامع عطقي ال » لسم دنع رباج تیدح

 نم اهءمسي مل امساع نأ الإ ةحيمص ةدايزلا هذهو « ادم یوآ وأ » ةناوع ىبأ دنع مصأع نع ةبلس نب دامحو ةبعش داز

 نكل « داسفلاو ىصاعملا لهأ نعل زاوج هيف ( هللا ةنعل هيلعف ) هلوق . ماصتعالا بات؟ى كلذ ناب یاس اک سنآ

 ثدحلاو ثدحلاب دارلاو < ءاوس مثإلا ىف ثدحبلل یوژلا و ثدحلا نأ هيفو . نيعملا قسافلا نعل ىلع هيف ةلالد ال

 « رثابكلا نم ةئيدما ىف ثدحلا نأ ىلع اذهب لدتسساو : ضايع لاق . كلذ نم معآ وه ام وأ  ليق ام ىلع ملاظلاو مظل

 ىلع هقحتسي ىذلا باذعلا انه نعللاب دارملاو : لاق . هللا ةحر نع داعبالا ىف ةغلابملا سالاو كاللا ةنعلب دارملاو

 دقو . افرط هنم دروأ « دجسملا ءانب ف سنأ ثيدح ىناثلا ثيدحلا . رفاكلا نملك وه سيلو « مالا لوأ ىف ةينذ

 ثيدحلا ىلع مالكلا ىف انه هدارياب دارملا تنيب دقو « ىلاعت هللا ءاش نإ یزاغلا لوأ ىف هماهتب ىتأ.سو « ةالصاا ىف ىنعم

 نبا وه ( هللا دبع نب ليعامسا انثدح ) هلوق : كلاثلا ثيدحلا . لعأ هتاو مرحتلا لبق ناك كلذ نأ وهو لوالا

 5 هنع هيخأ نع اريثك ىورو هنم ليعامسا مس دقو لالب نبا وه ناملسو 0 ديجلا دبع ها هوخأو « سيوأ ىبأ

 «ذکم هللا ديبع نع ةعاج هاور : ىليعامسالا لاق ( ةريره ىبأ نع یربقلا ديعس نع) هل ۰ نویند» هلكدانسالاو

 نيب ام مرح ) هوو ۰ «هيبأ نع » هيف داز ةرير» ىنأ نع هيبأ نع ديعس نع هللا ديبع نع : ناملس نب ةدبع لاقو
 هنأ لع نيتحتفب « مرح » لمتسلا ةياور ىفو « هلعاف مسي مل ام ءانبلا ىلع مرح لوأ مضب شک ال اذك ( ةنيدملا ىبال

 اذه ىف رمع نب هللا ديبع نع دبع نب د نع دحأ هاور ام لوألا دی وب و , أدتبملا ةنيدلا ىتبال نيب امو مدقم رخ

 ضايع نب سنأ قيرط نم لمءامسالل هوحنو « ةنيدلا قبال نيب ۰ یاسا ىلع مرح لجو زع هللا نا » ظفلب ثيدحلا

 اليم يشع یا لمجو » هقرط ضعب ىف لم دازؤ « لوالا ثيدحلا ىف نيتباللا ف لوقلا مدقت دقو « .هللا ديبع نع
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 ادیرب ةنيدلا نم ةيحان لك علي هقا لوسر ىح د لاق ديز نب یدع ثيدح نم دواد وبأ یورو « ىمح ةنيدملا لوح

 لیعامالا ةباور ىف ( ةنراح ىنب لب ینلا قأد) هلوق ٠ < لجلا هب قاي ام الإ دضءي الو هرج طبخي ال ءاديرب

 نرم روهشم نطب ةثلثمو ةلمهع ةثراح ونب و « اهنم عفترملا بناج لا ىف ىأ « ةرحلا دس ىف مهو ةثراح ىنب ءاج مث »

 دبع ونب و ةيلهاجلا ىف ةثراح ونب ناكو < سوالا نب كلام نب ورمع نب جرزخلا نب ثراحلا نب ةثراح وهو , سوالا

 ونب عجرف اوحلطصا مث , اهونکسف رخ ىلا ةثراح ونب تمزبناف برملا مهنيب تعقو مث « ةدحاو راد ىف لوشالا

 داذ ( هيف متنأ لب ) هلوق ٠ ةزمح دهشم ىبرغ یهو هذه مراد ىف اونکسو لجشالا دبع ىني راد ىف اولزني ملف ةثراح
 نيقيلا نأ نيبت اذاو « نظلا ىلع بلغي ام مزجلا زاوج ثيدحلا اذه فو . اديك أت اهداعا « هيف من لب » لیعامسالا
 نع) هل < . یررألا وه نایفسو « ىدبم نبأ وه ( نمحرلا دبع انئدح ) هلوق : عیارلا ثيدحلا . هنع عجر هفالخ ىلع

 شک أ ةياور هذهو « قسف ىف نويفوك نيعباتلا نم ةثالث دانسالا فو « ىممتلا قراط نب كب رش نب ديزب وه ( هيبأ

 هجرخأ ىلع نع ديوس نب ثراحلا نع ییتلا مهاربإ نع شعالا نع هاورف ةبعش مهفلاغو ٠ هنع شمعالا باععأ
 ىأ ( .ىث اندنع ام ) هلوق . هعبت نمو كرا ود بانل للعلا » ىف ىنطقرادلا لاق . ىئاسنلاو دحأ

 لوق ببسو . سانلا نع هب اوصتخا “ىش ىننملا وأ ۰ باتکلا ىوس ةنسلا نم ءايشأ مدنع ناكف الإو  برتکم
 دق : هل لاقیف سالاب ساي ناک ايلع نا » جرعالا ناسح ىبأ نع ةداتق قيرط نم دمحأ هجرخأ ام ربظي اذه لع

 ؟ لب هقا لوسر كيلا هدبع "یش وهأ لوقت ینلا اذه نا : رتشالا هل لاقف , هلوسرو هللا قدص : لوقيف « هانلمف

 جرخأ ىتح هب اولازب ملف « قيس بارق ىف ةفي ىف وهف هنم هتممس اتیش الإ « سانلا نود ةصاخ ائيش ىلا دہع ام : لات

 نم ىلع دی مهو ٠ ماند مهتمذب ىعسيو 5 مژامد أفاكدت نونمؤملا » هيف دازو تیدحا ركذف « ابف اذاف ةفمحصلا

 یی رو ا ب ماوس
 لجر فلم ب نأ الإ ةرمث اهنم مطقب الو « اهتطقل طقتلت الو « اهديص رفني الو  اهالخ ىلتخي ال « هلك اهامحو ابنرح

 نع ناسح ىنأ نع ة داتق نعرخآ هجو نم ىنطقرادلا هجرخأو . هوحن قابلاو « لاتقل حالسلا ابف لمح الو « هریعب

 ن سق نع نسحلا نع ةداتق نع » ةنورع ی نب ديعس قيرط نم ىناسنلاو دواد ىبأو دحالو ۰ ىلع نع رتشالا

 : لاق ؟ ةماع سانا ىلا هدبعي مل ائيش قب هللا لوسر كيلا دبع له : انلقف ىلع لا رتشالاو انأ تقلطنا : لاق دابع
 ىلا مدقت ام لثم ركذف « مژامد أفاكنت نونمؤملا : هيف اذاف « هفیس بارق ىف باتكو لاق . اذه ىناتكى ام الإ ءال

 تشك » ليفطلا بأ قيرط نم لساو . ثيدحلا ةيقب ركذي مو « نيعمجأ  هلوق ىلا - الدح ثدحأ نم ه هدبع ىف هلوق
 « سانلا نع همتكي ائيش "ىلا رسی ناکام : لاق مث بضنف ؟ كيلا رسي هب ىنلا ناك ام : لاقف لجر هاتأف ىلع دنع

 « اذه قيس بارق ىف ناکام الإ ةفاك سانلا هب معي مل ءیشب انصخ ام » هل ةياور ینو « عبرأ تالکب ىنثدح هنأ ريغ

 نعل نم هللا نملو ؛ ضرالا دانم قرس نم هللا نعلو < هللا ريغل بذ نم هلا نعل : امف اب وتکم ةفيح ج رخأف

 ؟ باتك مدنع له : ىلعل تلق » ةفيحج ىبأ قيرط نم لملا باتک ىف مدقت دقو « اثدح ىوآ نم هللا نعلو « هدلاو
 ؟ ةفيحصلا هذه ىف امو : تلق لاق . ةفيحصلا هذه ىف ام وأ < لسم لجد هيطعأ مهف وأ « هنا باتك الإ ءال : لاق

 ةلمتشم تناك ةروكذملا ةفيحصلا نأ رابخالا هذه نيب عمباو . « رفاكب لسم لتقي الو « ريسالا كاكفو « لقعلا : لاق
 ( مرح ةنيدلا ) هلوق . ملعأ هاو ىرت اک ناسح ىبأ قيرط اقايس اهمأو , اہضعب وار لک لقنف « رکذ ام عومج ىلع
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 ثدحأ نم ) هل . « لبالا نانسآ و تاحارجلا » ابف لاق هلوأ ىف ةدايزب ةيزجلا ىف تأ يسو « ارصتخم هدروأ اذك

 لبقي ال) هلق ۰ اهفرشو ابلضفل ةنيدلاب صتخي كلذ نأو « دابع نب سيق ةياور ىف مدقت ام قلطم هب ديقي ( اثدح امف
 هاورو : ةلفاناا لدعلاو ةضيرفلا فرصلا دوپمبا دنعف امهريسفت ىف فلتخاو « اهلوأ حتفب ( لدع الو فرص هنم

 « ةيدفلا لدعلاو ةيوتاا فرصلا ىهمالا نعو « سكعلاب ىرصبلا نما نعو ؛ ىروثلا نع حم داتساب ةمزخ نبا
 ليقو « لثملا ليقو ةلمحلا لدملا : لاق نكل هلثم ةديبع ىنأ نعو « باستک الا فرصلا : لاق نكل هلثم سنوي نعو
 « ليكلا لدعلاو نزولا فرصلا « کلا » بحاص کحو « سكملاب ليقو « الع ةدايزلا لدعلاو ةيدلا فرصلا
 ةيدفلا لدعلاو ةعافشلا فرصلا ليقو « ليدبلا لدعلاو ةيدلا فرصلا ليقو « ةماقتسالا لدعلاو ةميقلا فرصلا ليقو
 : دشنآ و بلعث نب نابأ هلق ليفكلا لدعلاو ةوشرلا فرصلا ليقو « یواضعیبلا مزج ريخالا اذه. و ةيدلا لداعت اهنال

 لمتسملا ةياود ف ثيدحلا رخآ ىف عقو دقو « لاوقأ ةرشع نم رثك أ ىلع انلصح . الدع اوناهو فرصلا لبقن ال
 اضر لوبق لبقي ال هانعم : ضايع لاق . معأ هللاو ىعمسالا ريسفتا قفاوم اذهو « ءادف لدع : هللا دبع وبأ لاق د

 موب دحي ال هنأ ةيدفلا ىنعم نوكي دقو . امهب بنذلا ريفكن ینمع انه لوبقلا نوكي ليقو ٠ ءازج لوبق لبق ناو
 ىبأ ثيدح نم سم هاور اک ىنارصن وأ یدوبب دانا نم هدفی نأب نيبنذملا نم هريغ فالخ هب ىدتفي ىدف ةمايقلا
 اپ هلعآ ةريثك رومأ كبي ینلا نم هتبب ل آو ىلع دنع ناك هنأب ةعيشلا هيعدت امل در ثيدحلا فو . ىرعشالا ىموم
 ىأ (ةدحاو نيبلسملا ةمذ ) هلق . معلا ةباتك زاوج هيفو . ةرامالا رومأو نيدلا دعاوق نم ريثك ىلع لمتشت ارس
 : ىواضيبلا لاقو . ةفورعم طورش نامالل و . هل ضرعتلا هريغ ىلع مرح مهنم دحاو رفاكلا نمأ اذاف حمص مهنامأ
 نأ ىنعملاو « .ىحيو بهذيو اهالوتی ىأ (۱) اهب ىعسي هلوقو . اهتعاضا ىلع اهطاعتم مذي هلال اهب ىم ؛ دہ لا ةمذلا
 مل ةمذ هاطعأو ارفاک نيلملا نم دحأ نمأ اذاف , عضو وأ فيرش رثكأ وأ دحاو نم تردص ءاوس نيلسملا ةمذ
 ىف ثحبلا ىأيسو ؛ ةدحاو سفنک نیلساا نآل « دبعلاو رحلاو ةأرملاو لجرلا كلذ ىف ىوتسيف ٠ هضقن دحال نكي

 فلأ ريغب هترفخ لاقي « دبعلا ضقن ىأ ءافلاو ةمجعملا ءاخلاب « رفخآ نف » هلوقو . ةعداوملاو ةءزجلا باتك ىف كلذ
 « ءاعدالا زاو اطرش نذإلا لصحي ل ( هيلاوم نذإ ريغب اموق لوتي نمو ) هلق ٠ هدبع تضقن هترفخأو « هتنمآ
 لمتحيو « هريغو ىباطخلا هلاق كلذ نيبو هنيب اولاحو هوعنم كلذ ىف مهنذأتسا اذإ هنآل < میرحتلا ديك ال وه امن ]و
 ةالاومدارملاوأ « لوالا هالوم ريغ وهو ىناثلا هالؤم ىلا ءايتنالا هل زاج هعیب عقو اذاف « هعبب نع كلذب ىنك نوكي نأ
 هلوق ىلع هفطعل قتملا ءالو هب دارأ هنأ رهاظلا : یواضیبلا لاتو . نذاب الإ لقتتي ال هنع لاقتتالا دارأ اذاف فلحلا
 نم ريغ ىلا بسن اذاف « بسنلا ةمحلك ةمل هنأ رح نم قتملا ناف « ديعولاب امهنيب عمجلاو « هيبأ ريغ ىلا ىعدأ نم د

 مث . ةحرلا نع داعبالاو درطلاب هيلع .اغدلا ةب قحّسيف هريغب هسفن قحلأو هنم وه نع أربت ىذلا ىعدلاك ناك هل وه 1

 , هيلاوم قح لاطب] وهو « عناملا وهام ىلع هیبنتلل وه ام و « دييقتلل وه سيل : لاقو مدقت ام وحنب نذإلا نع باجآ ,

 بتر : ( هيبفت ) . ىلاعت هللا ءاش نا ضئارفلا باتك ىف كلذ ىف ثحبلا قأيسو . بلاغلا وه ام ىلع مالكلا دروأف
 یپلا صيصخت ىناثلا هثيدح ىفو « امرح ةنيدملا نوكب حبرصتلا سنآ ثيدح ىف  انسح ابیترت بابلا تیداحآ فنصلا

 ٠ « للا رفخأ نف ماندأ اهب يمسي ةدجاو نيمامملا ةبذ ٠ اهصن ةخحا هل تمقو هلمل « لا اهب يمسي ٠ هلوقو : يتالوب ةمبط شءاه ىف (۱)



AY ۱۸۷۱ ثيدحلا 

 فرح سنأ ثيدح ىف اہم رح دح نم لمجأ ام نایب ةريره نآ كثب دح قو « نویمدالا هتبنب ال ام, رجشلا عطق نع

 اضيأ مرحلا دح نايب و مرحتلا دیک أت ةدابز ىلع ثيدح ینو « نيترحلا نيب ام هنأ اذه ىف نيبف ءاذكو اذك لاق

 "سانلا يننت اهنأو ةنيدلا لضف اإ - ۲

 ۳ دیمس بابل اأ تەم لاق ديعس نب ىح نع كلام ان ربخآ فشوی نب للا ليغ او - ۰۱

 : نولوقي « یر قلا لک أت رب تزر د للي هللا ”لوسر لاق : لوقي هنه هلا ”ىضر یر ابآ تمم لوقي راس

 « دیدلآ تب هریکلا نفی اک “سانلا نت « ةديدلا یهو برا

 ةدار] ةنيرقو « ثيدحلا ظفل ةمجرتلا ىف یعارو ؛ مهم رارشلا ىأ ( سال قنت اهئأو ةئيدملا لضف باب .) هلوق

 فاقلا قلت ةياورلا تناك ولو « جارخالا ىننلاب دارلاو « ثيدحلا ىف عفاولا هيبشتلا نم ةرهاظ سانلا نم رارشلا

 ( ديعس نب ىحب نع) هلق ٠ « فا نت ةئيدملا د باوبأ دعب فنصملا مجرت دقو . همومع ىلع سانلا ظفل لحل

 خيش الإ نویندم هلك دانسالاو « ةفيفخ لوالا نيتدحوملابو ةلمهلا ضب بابجلا وبأ هخيشو یراصنالا وه
 ىح نع كلام نع » لاقف عابطاا ىسيع نب قمسإ الإ هدانسإ ىلع كلام نع ةاورلا قفتا : ربلا دبع نبا لاق « ىراخبلا
 « كلام نع ىلسلا دلاخ نع رمع نب دمحأ هعباتو : تلق . أطخ وهو « راسي نب ديعس لذي « بوسملا نب دبع نع

 (ةيرقب تأ ) هلوق ٠ راسي نب ديمس نع ىحي نع باوصلاو مو اذه لاقو « كلام بئارغ» ىف ىنطقرادلا هج رخأو

 لك أت ) هلوق . ةنيدملاب هلاق هنأ ىلع ىلاثلاو « كم هلاق هنأ ىلع لوم لوالاف اهانكس وأ اهلا ةرجملاب نر ین مآ ىأ

 تلق: بو ن اطرد ف عقود لوك أملا لع بلاغ لك لا نال ةبلغلا نع لک الاب ینک و « مهلغت ىأ ( ىرقلا

 ملاومأ نولك أيف ىرقلا ابلهأ مت ةر انعم : لاقف لاطب نبا هطسب و . یرقلا حتفت : : لاق ؟ ىرقلا لک أت ام كلام

 ىناطخلا هقبسو . املع ار ربط اذإ اذکب انلكأ : : برملا لوقت ؛ مالكلا حيصف نم اذهو :لاق « میرارذ نوبسيو

 ىرقلا نم امتريمو املك أ نأ رخآلاو اذه امهدحأ « نيبجو هانعم ىف اوركذ : ىوونلا لاقو . اضيأ كلذ ىنعم ىلا

 لضف ىلع اماضف ةبلغ ىرقلا املك أب دارملا نوکی نأ لمح : ةيشاحلا ىف رينملا نبا لاتو . اهم انغ قاست املا ةحتتفلا

 الحا هرکذ یذلاو : تلق . امدع نوکت داكت ىتح الف م ظع بنج ىف لحمضت لئاضفلا نأ هانعمو « اهريغ

 ٠ لاق اذك , اهريغ ىلع اهتدايزو امل الاسف وجر الإ ىرقلا لک هلوقل ىنعم ال : لاقف باهولا دبع یضافلا هركذ

 نم غلب أ ندا دوک لاو لاق « ىرقلا مأ هکم تيمس دقو : يذلا نبا لاق مث . یضم امل ةدودرم رصحلا یوعدر
 بري نولوقی ) هلو ٠ شک أ اهلضفو رپظآ مالا قح نوكي نکلا < مأ هل یه ام تدجو اذإ ىحمنت ال ةمومالا نا

 ةهارك اذه نم ء ءادلعأأ ضعب مهفو . ةئيدملا اهب قیلب ىذلا اپتاو « بري اببمسي نيةفانملا ضعب نأ ىأ (ةنيدلا یهو

 ءاربلا ثيدح نم دمحأ یورو . نيئمؤملا ريغ لوق نع ةءاكح وه امب] نآرقلا ىف عقو ام : اولاقو برش ةنيدلا ةيمست

 بوآ بأ ثيدح نم 2 ةيش نب رمع یورو «ةباط یه ةباط یه , هللا رفغتسیلف برثپ ةئيدملا ىج نم د هعفر بزاع نبا

 برث, ةنيدملا یعم نم : ةيكل الا نم رانید ن یسیع لاق اذشو « برش ةنيدملل لاق نأ قب : تلي هللا لوسر نأ »

 نم وأ « ةءالملاو خیوتلا وه ىذلا بیرثتا نم اما برثي نآل ةهاركلا هذه بيسو : لاق « ةئيطخ هيلع تبتک
 قمسإ بأ ركذو . حيلا مسالا مركيو نسحلا مسالا بحب لِي تاكو « حیقتسم ابهالکر , داسؤلا وهو برثلا



A۸ةئيدملا لئاضف باتك -  

 نب ليالمه نب ةسيناق نب برثي مساب برثي تيمس ابنآ « مجعتسا ام مجعم » ىف ىركبلا ديبع وبأو هرصتخم ىف جاجزلا
 « هب تيمسف رييخ روبيخ هوخأ لزتوو « برعلا دعب اهنكس نم لوأ هنال حون نب ماس نب مرا نب صيع نب ليع
 ريصي نكي مل هنال هنمزب صتخ اذه نأكو : ضايع لاق ( سانلا ىننت ) هلوق ٠ ىركبلا مالك نم ءامسالا ضعب طقسو

 ةعاسلا موقت ال » لم دنع نآل « رهاظب اذه سيل : یوونلا لاقو . هنامإ تبث نم الإ اهب هعم ماقلاو ةرجملا ىلع

 دارلا نوکی نأ لمتعو . یهتنا لاجدلا نءز لعأ هاو اذهو « ديدحلا ثبخ ريكلا ىنني اک اهرارش ةنبدملا نت ىتح

 هناف باوبأ دعب ةبتألا یارعالا ةصق هدموبو ؛ روكذملا ببسلل كلذک ب هتامح ىف سالا ناكو « نينمزلا نم الك

 امدنع نامزلا رخآ ىف اضيأ كلذ نوكي مث « ةعيبلا نع ةلاقإلا هلاؤ ءو ىبارعآلا جورخ هب اللءم ثيدحلا اذه ركذ كلي

 كلذ نيب ام امأو « اضيأ باوبأ دمب ىنأيس اک هيلا جرخ الإ رفاك الو یفانم قبب الف اهلهأب فجرتف لاجدلا اب لزب

 نيب دوهشلاو « فاكلا مب درک ىرخأ ةذل هيفو , ةيناتحتلا نوكسو فاکلا ركب ( ريكلا نني اك) هلق ٠ الف
 : نيتلا نبا لاق « غئاصلاو دادحلا توناح ريكلاب دارملا نأ ىلع ةغللا لهأ شك أ نكل هيف خفني ىذلا قزلا هنأ سانلا

 دی وب و . دادحلا هيف خفني ىذلا قزلا ريكلا : « كىلا د بحاص لاقو؛ روكلا وه توناحلاو قزلا وه ريكلا ليقو
 ىف دادح ريك باطخلا نب رمع ىأر : لاق دودوم ىنأ ىلا هل دانساب « ةنيدملا رابخآ » ىف ةبش نب رمع هاور ام لوألا

 دارملاو « رانلا هجرخت ىذلا هفسوو ىأ ةثلثم اهدعب ةدحولاو ةمجءملا حتفب تب و . همده ىتح هلج رب هب رضف قوسلا

 . هدیج نم ديدحلا ءیدر دادحلا زي اک هجرختو ةقداصلا بولقلا نع هزم لب < لغد هبلق ىف نم اهف كرتت ال اهنأ

 ةنيدملا نأ ىلع ثيدحلا اذهب لدتسا و . اهب زيرقلا عقب ىلا رانلا لاهتشا ىف رک لا ببسلا هنوکل ريكلل زييقلا ةبسنو
 فتا ىف عيمجلا راصف مالسالا ىف ىرقلا نم اهريغو ةكم تاخدأ ىتلا ىه ةنيدلا نال : بلهملا لاق « دالبلا لضفأ

 لضفلاف ةكم لهأ نم مهمظعم ةكم اوحتف نيذلا ةنيدملا لهأ نأب لوألا نع بيجأو . ثبخلا ىننت انالو . اپلهآ
 نمو ساناا نم صاخ ىف وه ٢إ كلذ نأب ىناشلا نعو ۰ نيتعقبلا ىدحأ لیضفت كلذ نم مزاب الو نيقيرفلل تباث

 ةنيدلا نم جرخ دقو « كش الب ثيبخ قفانملاو ( قافنلا لع اودرم ةنيدملا لهأ نمو ل ىلاعت هلوق ليلدب نامزلا
 « قلا بيطأ نم مو نورخآو رامعو ريبزلا و ةحاطو ىلع مث ةفئاطو دوعسم نباو ةديبع وبأو ذاعم هلي ىنلا دعب

 تبثث دلب نم دلب تحتف ول : مزح نبا لاق « تقو نود تقوو سان نود سان صیصخت ثيدحلاب دارملا نأ ىلع لدف
 سيلو ةرصبلا ةبج نم حتف امم امهريغو ناتسج و ناسارخ نم لضفأ ةرضبلا نوك-ة نأ مزلل ىلوالل لضفلا كلذب

 ماصتعالا باتک ىف اذهل لی نع قاسو « كلذك

 اط ةنيدملا جا ۴

 دعس نب لهش نب نا ی ناور دخ لاق ناملس اندح دل نب هولاخ شرج - ۷۲

 «ةباط هذه :لاقف ةندلا ىلع انف رشأ یتح كوت نم هب ءىبلا حم ادلب  هنغ هل ىضر ديم ىلأ نع

 نم افرط هيف ركذو « كلذ ريغب ىست ال اهنآ ثيدحلا ىف سيل ذإ اهئامسأ نم ىأ ( ةباط ةئيدملا باب ) هلو
 یورو « ةبيط ابضعب قو ةباط هقرط ضعب ىف عقوو « ةاكزلا رخاوأ ىف الوطم ىضم دقو یدعاسلا ديمح ىنأ ثيدح

 نع ةبعش نع هدنسم ىف ىسلارطلا دواد وبأ هاورو «ةباط ةنيدملا يمس هللا نأ اعوفرم ةرمس نب راج ثيدح نم ملم



 ۸۹ ۱۸۷ 4 - ۱۸۷۲ ثيدحلا

 ناتفل بيطلاو باطلاو ۰ ةناوع وأ هجرخأو « ةباط يقم ىنلا اهاممف ۰ برثي ةئيدملا نومسو !وناك » ظفلب كامس

 لاقو ؛ اب شیعلا بط نم لیقو ۰ انك ا اپسطل قو ؛ ا ةراپلطل لیقو ؛ بیطلا ءیشلا نم امیفافتشاو ع
 مناطبحو اهتبرت نم دحي اب ماقأ نم نال ةمس 2 هذه ةعص ىلع دهاش لیلد اهئاوهو اهيارت بیط ىو : للملا لهأ ضعب
 لاق : هطخب ىراخبلا حي نم هتخسذ شماه ىف ىندصلا ىلع أ طخ تأرقو . اهريغ ىف دجوت داكن ال ةبيط ةحنار

 نع اهيف اهبيط فعاضتيو « ةحار ىوقأ ابطل دحيو ؛ اهب ماقأ نم هدجم اهئاوهو امارت بيط ىف ةنيدملا مأ ظفاحلا
 ىف ةبش نب رمع هاور ام اهنم : ركذ ام ريغ ءامسأ ةنيدللو . بطلا عاونأ رئاسو دوعلا كلذكو « دالبل نم اهريغ
 ةبيطو ةباطو ةنيدلا ىه : ءامسأ ةرشع ةئيدنلل » يي ىثلا لاق : لاق لسأ نب ديز ةياود رم « ةنيدملا دابخأ »

 نأ عمسأ لذأ مل» لاق ىحي ىبأ نب دم قيرط نمو ۰ « بیو ةرينمو ةروبجبو ةرباجو رادلاو ةنيكسملاو ةبيطملاو
 «ةبوبحلاو ةيبحاو ةدويجماو ةرباجلاو ىردملاو ةنيكملاو ةيطالاو ةباطو ةبيطو ةنيدملا : ىه ءامسأ ةرشع ةنيددلل

 نع كلام نب لهس ىبأ قيرط نمو , ةمصاقلاو » دازو هلثم ىحي ىبأ نبا قيرط نم « ةنيدلا رابخأ ه ىف ريبزلا اورو
 ةنيكسم ايو ةباط ايو ةيبط اب ةنيدملا لاق هلا نا : ىموم ىلع لزنأ یذلا هللا باتک ىف دج : لات رابجألا بعك

 رفعج نب هللا دبع خيدح نم « ةنيدملا رابخأ »ىف ريبزلا يورو . ىرقلا ىلع كريجاجأ عفدأ « زونکلا لبقت ال
 امسا نيعبرأ اهل نأ ىنغلب : لاق ىدرواردلا زب زملا دبع قيرط نمو . نام.الاو رادلا ةنيدملا هللا ىمس : لاق

 ةنيدملا یال ساپ - ٤

 ةريره بأ نع بلا نب دیمس نع باهش نبا نع فام انربخأ فسوي نب هللا دبع اشو - ۳
 ابيتبال نیب ام : تكي لل لوسر لاق « اهن'رعذ ام عترت ةنيدملاب ءابظلا تيأر ول » لوقي ناك هنأ هنع هللا ىضر
 4 مارح

 ةنيدلاب - یعرت وأ ىم ىأ - عترت ءابظلا تيأر ول ه ةريره ىبأ ثيدح هيف رکذ ( ةنيدملا یبال باب ) هلوق
 لَ هلوقب ةريره وبأ لدتساو . اهديص مدع نع كاذب ینکو « كلذب اهتفخاف اهذخ أ تدصق ام ىأ « اهترعذ ام
 اضِيَأ ناتبال اهو « ةيبرغو ةقرش نيتبال نيب اب ةنيدلا كاذب دارملا نال « مارح  ةئيدملا ىأ - امةبال نيب ام »
 « كلذ لخاد اهلك اهرود عيمج نأ لصاحلاو . امهب اهللاصتال نيلوآلا ىلا ناعجر امهنأ الإ نب رخآلا نيب اجلا نم
 ةداش] اذه ةريره ىبأ لوق نو , طسبنت ليقو ىعرت ىأ «عترت » هلوقو . لوآلا بابلا ف ثيدحلا حرش مدقت دقو
 فالخ ةئنيدملا ديص ىف ءازجالا نأ ىلع قافتالا ةع زخ نبا لقتو , « اهديص رفني ال » ىضاملا ثيدحلا ىف هلوق ىلا
 ش کم دص

 ةنيدملا نع بغر نم اپ - ۵
 نا هو و 0 4 7 4 2 -5 1 ۰ ٠

 ةريره ابأ نأ بيسملا نم دبمس ىنربخأ : لاق یره زا نع يعش انربخأ ناملا وبأ شرم - ۶

 فاوقلا الإ اهاشنب ال « تناك ام ربح ىلع ةنيدملا نوک درت » لوق هيي هللا لوسر تمعت : لاق نع هللا ضر
 ىرابلا عش م م جاك م



 ةنيدملا لئاضف باتك مو ۹۰

 اهنادجيف امهمتةب ناقعنب ةنبدملا ادب نرم نم نايعار رشح نم هاو - ريطلاو عابسلا فاع ديري -

 « امبهوجُو ىلع رخ عادلا ةّيذث اما اذإ ىتح « خو

 ريب زا نب هللا دبع نع هيأ نع ةوره_نب ماشه نع كلام انربخأ "نسوي هرب هللا دبع اشو - ۰

 موق یأیف « س قف « لوقب لس نا لوسر تعم : لاق "هنآ ”هنع من E یآ نب نايس نع

 موق ايف « مثلا حتفتو . نو اوناك و مهل ريخ ةنيدلاو « مهعاطأ نمو مهلهأب نواتستیف « نوبي

 موق ینأیف « قارما و . نوملمی اوناك ول مل ريخ ةنيدلاو « مهعاطأ نمو مهلهأب نولمحتيف « نوبي

 « نوملمي اوناک ول م ر دلا مهعاطأ نمو مهلهأب نولهحتیف « نودي“

 ( ةئيدملا نوكرتت ) هلوق ٠ اهنع بغر نم كح باب وأ « مومذم وهف ىأ ( ةنيدملا نع بغر نم باب ) هلوق
 « مهعون نم وأ نيبطاخنا لسن نم وأ دلبلا لهأ نم مهنكل . نييطاخنا ريغ كاذب دارملاو «باطخلا ءاتب رثكالا اذك

 « لبق نم هيلع تناك لاح نسحأ نع ىأ ( تناك ام نيخ ىلع ) هلق . یطرقلا هحجرو ةيناتحتب « نوكرتي » یورو

 تاريخ اهلا تلحو  مأجلمو سانلا دصقمو ةفالخلا ندعم تداص ثيح كلذ دجو دقو : ضايعل اعبت ىطرقلا لاق

 اهترواعت بارعالا اهلع تبلغتو قارعلا ىلا مث مأشلا ىلا اهنع ةفالخلا تلقتنا الف , دالبلا رمعأ نم تراصو ضرالا

 زکذلل لاقيو « .امتاوقأ بلطت ىلا یهو ةيفاع عمج ىفاوعلاو . عابسلاو ريطلا ىفاوع اهتدصقف املأ نم تلخو نتفل

 فاع انأف هوفعأ االف توفع كلوق نم ابن" وقال ةبلاط اأ امهدح أ نآيش ىفاوعلا ىف عمتجا : ىزوجلا نبا لاق « فاع

 شحولاو ريطلا ناف هب سينأ ال ىذلا ىلاخلا عضوملا وهو ءافعلا نم ىناثلاو , هفورعم بلطأ تيتأ ىأ ةافع عملاو
 هدي ريو « ةعاذلا مايق دنع نامزلا رخ" ىف نوكي كرتلا اذه نأ راتخملا : ىوونلا لاقو . هيف اهسفن ىلع اهنمآل هدصقت

 هديؤيو : تلق . رشحي نم رخآ امهنأ ىراخبلا فو « نايعار رشحي مث » ظفلب لسم دنع عقو دقف نييعارلا ةصق
 تناكام ننحأ ىلع ةنيدملا نكرتتا و همفر ةر ره ىنأ نع هع نع فيفخت و نيتامهم سامح نبا نع كلام ىور ام

 ريطلا قاوعلل : لاق ؟ اهرام نوكت نلف : اولا. ريل ىلع وأ دجسملا ىراوس ضعب ىلع ىوعيف بئذلا لخدب ىح

 اضيأ هل دهثيو « أطوملا جراخ تاقال نم ةعاج هاورو كلام نع « أطوملا , ىف یسبع نب نعم هجرخأ « عابسلاو

 انأو ینیقل مش هجا ےب ین ىشعب » لاك یلسالا عردالا نب نجح ثيدح نم امهريغو م احلاو دمحأ ىور ام

 بعد موي ةيرق اهما ليو : لاقف ةئيدملا ىلع لبقأ مث « ادحأ انيتأ ىح ىديب ذخأف ةئيدملا قرط ضعب نم جراخ
 دانسأب ةبش نإ سمع یورو . « عابسلاو ريطلا ةيفاع لاق ؟ اهرم لك أي نم هللا لوسراي تلق . نوکی ام عنب أك" ابلهأ

 ةللذم اپلهآ اعدل هاو امأ : لاتف انيلا رظن مث دجسلا علي هنا لوسر لخد » لاق كلام نب فوع نع حیح

 اذه ىف : بلبلا لاقو . اعطق عقب مل اذهو : تلق ۰ « عابسلاو ريطلا ؟یناوملا ام نوردتآ « ىناوءلل اماع نيعبرأ

 رخآو) هلوق . ةنيدملا ىلا امهمنخب نييعارلا دصقا تاقو لا ضعب ىف تلخ ناو ةمايقلا موي ىلا نكست ةنيدلا نأ ثددحلا

 نم نوكي نأ لمتحيو « هلبق ینلاب هل قلعت ال القسم رخآ اثیدح نوكي نأ لمتحي اذه (ةنیرم نم نابعار رشح نم

 رهظأ یناثلاو « یرونلاو ىطرقلا نع هتبكح ىذلا فالتخالا بترتپ نيلامتحالا نبذه ىلعو . هلبق يذلا ثيدحلا ةمنت



 1 ۱۸۷-۱۸۷۰ ثيدحلا

 امحتفو نيعلا رسكب قءاي قعن لاقي « مثلا جز تیعنلا + فاق اهدمب 2ءملا رسكب ( ناقعنب ) هلو . یروناا لاق اک
 دوصقلا هرسف هنأکو « الکل بلطي انعم : لاقف ىدرادلا ترا متفلاب حاص اذإ اناقمنو اقعنو امن و اصن

 , شحو تاذ ابنادحب وأ ( اشوحو اهنادجيف ) هلوق ۰ مسولا یعرلا ىلا ليبولا یعرلا نع اهرجزي هلال رجزلا نم
 امتادجيف د سم ةبا ور فو ةيلاع اهنادح ىأ راولا حتنبةياورلا نأ ىلع اذهو . اشوحو ارراص دق ارلهأ نادحي وأ
 لاق . الاكس نم تلخ ال شحولا ةريثك وأ « .الخلا ضرالا نم شحولاو ؛ دحأ اهب سيل ةلاخ ىأ «اشحو
 شحولا لصأو ؛ شوحو ىنعم اشحو نوكي دقو : لاق ۰ شوحو تاذ انادج هانعم نأ حیحصاا : ىوونلا
 نأ هانعم نأ طبارملا نا نع ىحو . هج نع هدحاوب ربعي دقو . شوحو همجو ناويحلا نم شحوت ءىش لك

 ىف یمضلاف اذه لعو « اههنم رفنتو شحوتت نأ امإو اهتاذ بلقنت نأب ام اشوحو ريصت نيروكذملا نييعارلا منغ
 . ىبتا كلذل ةحلاص ةردقلا : ىطرقلا لاقو . ل وألا بارصلا : ىرونلا لاق  هفالخ رهاظلاو منذلا ىلع دوعي امئادحي
 الب ةئيدملا امغوخد لبق كلذو « عادولا ةين ىلا الصو اذإ اممهوجو ىلع نارخي امهنأ ثيدحلا ةيقب ىف نأ هدیژید
 كلذ نأكو امهمنغ ىلع دوعي ريمضلا نأ یوقنف ةئيدملا لوخد لبق روكذملا شحوتلا ادجو امهنأ ىلع لديف ؛ كش
 نع بئاسلا نب ءا.طع قيرط نم « ةئيد.ملا ناخأ قة نا نم ةياور اذه حض ءو . ةعاسلا مايق تامالع نم

 : نالوقبف « ةنيمج نم رخآو ةئيزم نم لجر نالجر رشح نم رخآ » لاق افوقوم ةريره ىبأ نع عمشأ نم لجد
 ىح امپهوجد ىلع امهنایحسیف ناکنم امپلا لزئيف « بلاعثلا الإ ناري الف ةنيدملا ناين أف ؟ سانلا نبأ
 نايعاد جرخي مث » ىرهزلا رع ليقع قيرط نم لس ةياور ىف « رشحي نم رخآو ههلوق . « سانلاب امهاسقحلي
 ركذف ؛ تولا دعب عقي ام رشحلا نآل , هتمدقم ركذ امن ]و , امهرشح ثيدحلا ىف ركذي مل« ةنيدملا ناديرب ةنيرنم نم
 ىلع ارخ هلوقب دارملا وأ ؛ نيتيم ا طقس ىأ « امبهوجو ىلع "رخ ه اذه ىلع هلوقو . هبقعي رشحلاو امهتوم ببس
 اناك امها » لبقملل ةياور قو. ةبش نب رع ةياور ىف مدسقت اک كل وهو « امیطقسآ نم اطقس ىأ امبهوجو
 « نالف ىنب ىلا قلطنن : نالوقيف سانلا نادقفي اینا ا ةةيذح ثيدح نم هلو « « ناقرو لبحي نالزب
 نايري الف عيقبلا ىلا ناقلطنيف  ادحأ اهب نادج الف ناقلطنيف ۰ ةنيدملا ىلا قلطتن : نالوقيف ادحأ نادحي الف مہنایت ایف
 فآ نع ةورع قبرط نم نابح نبا یور د-ةو ‹ ةمدةملا تالاتحالا د۔حآ حضوب اذمو « بلاعشا و عابسلا الا

 : ( هيبنت ) . اهم نوكي رشح نم رخآ نوک بساني وهو . « ةئيدسملا ابارخ مالسالا ىف ةيرق رخآ » هعفر ةريره
 « تناك ام رعأ باوصلا نا : لاقو « تناكام ريخ ه هلوقب ثيدحلا اذه ىف هريبعت ةريره ىنأ ىلع رع نبا ركنأ
 ةربره وبأ اجل رمع نبا دنع اسلاج ناك هنأ ورم نب قحاسم قيرط نم « ةئيدملا رابخأ » ىف ةبش نب رمع كلذ جرخأ
 . تنک ام ريخ اهاهأ ابنم ج رخ لب ینلا لاق نيح تيب ىف تنأو انآ تنك دقل هقاوف ؟ ىثيدح ىلع درت ل : هل لاقف
 وهو كلذ ناكل تناكام ريخ لاق ولو « تناكام رمعأ لاق امن] « تناكام ريخ لقي مل نكل و لجأ : رع نبا لاقف
 جلي ىنلا لأس ال هنأ ةفيذح ثيدح نم سم یورو . « هديب یضن ىذلاو تقدص : ةريره وبأ لاقف « هباحصأو ىح
 لاق ؟ مهجر خي نم ةري ره ابأ اب ليق د ةريره بأ ثيدح نم ةبش نب رمعلو < ةئيدملا سم ةنيدلا لهأ جرخي نع
 دانسالا ىفو . هوخآ ریبزلا نب هللا دبعو « ريبزلا نب ةورع وه ( هببأ نع ) هلوق : ىناثلا ثيدحلا . دوتا اأ
 هاورو رثكالل اذک (ریهز ىبأ نب نایفس نع) هلق . ةباحصلا ضمب قل دق اماشه نآل يعب ان نع ىعب انو ىبامص نع یا۴



 ةنيدملا لئاضف باتك - ۰۹ ۹۲

 یل ریخ اف هت وم دنع ريهز ىلأ نب نايفس تیقل مث ةورع لاق » هرخآ ىف لاقو كلذك هب أ نع ماشه نع ةبلس نب دامح

 لاقو « كلام لاق اک ةعاجو بيهو لاقف : رخآ افالتخا ماشه ىلع هيف فسدخا هنأ ینیدلا نب لع ركذو « ثيدحلا اذ

 ىقثلا هللا دبع نب نايفس نع : هدنسب ماشه نع ةيواعم وبأ لاتو ؛ ثوفلا نب نايفس نع : هدنسب ماشه نع ةنيبع نا

 هنآك « ةبالق ىبلأ نب نایفس : لاقف ر رج نع ةمشخ وبأ هاورو . باوصلا لع نايفس نع ىدرجلا هاور دق : تلق
 قونشلا وهو « ريم ليقو ةلمهم اهدعب ءارلا کو فاقلا حتفب درقلا ريهذ ىبأ مساو , هنع ىنكف ريرج أطخ فرع

 اهدعب نونلا حتفب ليقو ۰ كلذك بسنلا فو ةحوتف» ةزمه واولا دعب و نونا مضو ةمجماا حتفب ة.ونش دزآ نم

 هنيب ناك نآدشل ةءونش یمسو «دزالا نب رضن نب كلام نب بمک نب ها دبع وه ةءونشو ۰ واو الب ةروسكم ةزمه
 ؛ ركب ىلأ مايأ فو يقلب ىنلا مايأ ىف نيلا تحتتفا : هریغو رلا دبع نبا لاق ( نيلا حتفت ) هلوق . هموق نيبو
 ىنلا هب ربخأ ام قفو ىلع عقو دقف « ةوبنلا مالعأ نم لع ثيدحلا ذه ىنو . اهدعب قارعلاو ‹ اهدعب ماشلا تحتتفاو

 ناكل ةنيدلاب ةمافإلا ىلع !وريص ولو « ءاخرلاو ةعسلا نم اف ال دالبلا ف سانلا قرفت عقوو ٠ هبيت رت ىلعو لس

 عاقيلا ضمب نأ ىلع ليلد هيفو . هيلع عجب مآ وهو « ةدوک ذلا دالبلا ىلع ةنيدملا لضف ثيدحلا اذه ىفو . مهل اريخ
 . کم نيبو ابيب ةيلضفالا ىف اوفلتخا الو « اهريغ ىلع الضف ةنيدملل نأ ىف ءاململا فلتخي لو ٠ ضعب نم لضفأ

 ركب ىحي نب یجب ةياور ىف : بلا دبع نبا لاق سبي سب نم اهرسكبو ةدحوملا ضو هلوأ حتفب (نوسي ) هلوق
 سب سب لوقت لبالا قوس سبلاو « ما ود نوقوسي هانعم : ديبع وبأ لاق اهمضب هاور مساقلا نبا نا ليقو « ةدحوملا

 ریصیف ريسلا ةدش نم ضرالا نمهنؤطي ام نوبيف مهباود نو_جزي هانعم : ىدوادلا لاقو . ةعرسلا ةدارإو قوسلا دنع

 سبلا : مساقلا نبا لاتو ؛ اريس تراس هانعم ليقو « اليس تلاس ىأ ( اب لابجلا تسب و  ىلاعت لاق ٠ ارابغ
 لاق « لطاب وأ فيعض هنإ لقو یووناا كلذ ركنأو « سیب نهدلاب عونسملا قيقدلل ليق هنمو تفلا ىف ةغلابما

 هفرعي داكي ال اذهو : لاق « اهلا اوريسيل اهرابخأ نوئرقتسيو دالبلا نع نولأسي نوسبي ىنعم ليقو : ربا دبع نبا
 ةنايدملا نم كلذ ببسب نولمحتيف اهانكس ىلا مهنوءديو حتفت یا دالبلا مهلهال نونبزي هانعم لیقو . ةغللا لهأ
 مله : هبيرقو همع نبا لجرلا وعالي نامز سانلا ىلع ىف أي » لسم دذع ةريره ىبأ ثيدح اذهل دهشيو < اهلا نيلحار

 حتفلا رضح ىذلا نأك٠ نوسي نيذلا ريغ نولمحتي نيذلاف اذه ىلعو « نوملعي اوناك ول مل ريخ ةنيدملاو , ءاخرلا ىلا

 ىورو : ویلا دبع نبأ لاق . هعابتأو هلهأب وعدلا لمحتیف كلذل اهلا .ىجلا ىلا هبيرق اعدف اهژاخرو دلبلا نسح هبجيأ

 لصأو ۰ اهنودصقي ىلا دل مهلهال نونيذي هانعمو اساسب] سبأ نم ىعابرلا نم هيناث مکو هلو مضب نوبي

 « اهل هنسحيو كلذ اهل نيزب هنآك اهقنع ةحفصو ابهجو ىلع هدب ىرحي نأ وهو « نيللاب ردت ىتح بلحت ىتلل ساسبالا
 ءانركذ ام وحنب هرسفو ىعابرلا نم نوسبي كلام نع فرطم نع بييح نبا هاور اذکو «بهو نبا بهذ اذه لاو
 اساب هلهأب المحتم ةنيدلا نم جرخ نمع رابخإلا هانعم نأ باوصلا : یووللا لاقو . راكنالا ةياغ لوالا ركنأو

 نع ماشه نع ةيواعم ىبأ قيرط نم ةع زخ نبا اور هديؤيو : تلق . ةحتتفملا راصمالاو ءاخرلا ىلا اعرسم هريس ىف

 «نوبلعی اوناك ول مل ريخ ةنيدلاو ؛ نوسبب اهلا ةنيدملا نم سانلا جرخيف ؛ ماعلا حتفت » ظفلب ثيدحلا اذه ىف ةورع

 قلطاب نامز ةنيدملا لهأ ىلع نيتأيل » لوقي لب هلا لوسر عمس هنأ رباج ثيدح نم دحآ ىور ام كلذ حضوبو
 مه ريخ ةئيدملاو « ءاحرلا ىلا مهلهأب نولمحتيف نوتأي مث « ءاخر نودجيف ءاخرلا نوسمتلپ فايرآلا ىلا اهنم سانا



A+ ۱۸۷۱-۱۸۷۵ ثيدحلا 

 ىف دحأ یورو . ملعأ هللاو هانلق ام حضوي وهو « تامب املا ىف هب سأب الو ةع نا هدانسإ فو « نودلعي اوناكول
 ىبأ نب نايفس نأ » نوركذب نييديللا سلجم ىف عمم هنأ ديعس نب رشب قيرط نم ابجرخأ ةصق اذه نايفس ثيدح لوأ
 ىغتبي هعم جرفن ۰ هلمحتسي هبلا عجرف ٠ عدلي هقا لوسر میثم تعب ىف وهو ققعلاب تيعأ هسرف نأ مهربخأ ريهز
 « هللا لوسر اب اهكميبأ ال : مج وبأ هل لاقف « هل هماسف ٠ ىودملا ةفيذح نب ميج فأ دنع الإ هدحي ملف اريعب هل
 « ناكملا اذه ىتأي نا ناینبلا كشرب : لاق باه] رب غل. اذإ ىتح جرخ مث . تنش نم هيلع لمحأف هذخ نكلو
 . ثيدحلا « ىف ريخ ةنيدملاو « هژاخرو همير مججعيف دلبلا اذه لهأ نم لاجر هيتأيف ۰ حتفي نأ ماشلا گو و

 نوک نأ لمتحم و « كلذ ريغو ابف ةماق لا باوئو یوبنلا دجساا ىف ةالصلا نم املضف, ىأ ( نولعب اوناک ول ) هلوق
 نوجراخلا هب دارلاو اولاق « اهريغ رثآو اهقراف نمل ليبحت هيفف نيبجولا ىلعو « ريدقت ىلا جاتح الف تيل ىنعم. «ول»
 . ثيدحلا ینعم ىف لخادب سيلف كلذ وحن وأ داپج وأ ةراجت وأ ةجاخ ج رخ نم امآ و . اه نیدراک اهنع ةبغر ةئيدملا نم
 عم بهذ ولو , ةلكلاب ةفرعملا مع قتنمل مزاللا ةلزنم نولع الام لري نأ ماقملا اذه هضم ىنلا : ىيطاا لاق

 لاو . ادیدشتو اظيلغت للملا لهأ نم اوناک مهتيل ىأ هلوصح نكم الام بلط ین نآل « غلبأ ناكل ین ىلا كلذ
 موياهأو مهسفن أب اهيلا ةرجابملا ىلع كلذ میلمحیف ابلهأ شيعو اهدالب اموق بجءرف نهلا حتفو هنأ ىنءملا : ىواضيبلا
 لزتمو یحولا طبهمو هراوجو لوسرلا مرح امال مهل ريخ ةئيدملا ىف ةءاقإلا نأ لالاو , ةنيدملا نم اوجرخي ىتح
 نم هنودحي ام اهنود رقحتسي ىلا ةيورخآلا دئاوعلاب ةينيدلا دئاوفلا نم اهب ةماقإلا ىف ام نودلعي اوناك ول . تاكربلا
 هديكوت مث ۰ نوبي موكب مهفصور موق ريكذتل یبطا هاوقو . ريغ ىف ةماقإلا بيب ةلجاعلا ةينافلا ظوطحلا
 ىف ةماقالا نع اوضرعأو قالا ماطحلاو ةيميپبا ظوظحلا ىلا نكر ن مهن أب رعشي هلال « نوملعي اوناک ول » هلوقب
 لعأ هللاو . ةحيبقلا ةئيملا كلتل اراضحتسا نوسبب هلوقب ةنيرق لكى هفصوو اهوق ررككلذلو « لوسرلا داوج

 ةنيدلا ىلا ا ناعالا اپ - ٦

 نهرا دبع نب بی نع هللا ديب ین لح لاق ضايع "نب س اندح رذنلا ”نب 'مهاربإ اتم < ۰
 اک ةنيدلا ىلا زر ناعالا نإ » لاق اف نا لودر نأ ”هنع لا یضر ةربره ىلأ نع مصاعب رصقح نع

E |اه رحج ىلا  » 

 نع نينلا نبا كو « یاز اهدعب مضت دقو ءارلا رسكو ةزمما نوکسوهلرآ متفب ( ذري نامإلا باب ) هلوق ٠
 هانعمو حتفلا ىسباقلا کحو « ءارلا مض جارس نب نجل ا وبأ کحو ؛ باوصلا وه رسكلا نا لاقو ءارلا حتف مهضعب
 هاور اذكو ارغص» ةمجعملاب ( بیبخ نع ) هلوق 5 یرمعلا رمع نبا وه ( هللا ديبع ىنثدح ) هلوق . عمتجيو منعني

 ةءاور قو. ثيداحأ ةدء دانسالا اذم هنع ىور دقو « روك ذلا هللا دبع لاخ وه بيبخو ؛ هللا ديبع باحصأ رثكأ

 « هيف أطخأ ماس نب يع نإ راذبلا لاقو « رازبلاو نابح نبا هجرخأ ربع نبا نع عفان نع قا ديبع نع میس نب یجب
 اک ) هلوق . باطخلا نب ربع نبأ ىأ ( مصاع نب صفح نع ) هلو . رع نب هللا دبع ف فيعض وهو « لاق اک وهو
 اهرحج ىلا تعجر ءىثث اپعار اذاف هب شيعت ام بلط ىف اهرحچ نم رشتنت اک انآ ىأ ( اهرحج ىلا ةیملا رزأت
 عيمج كلذ لمشيف ٠ مب ىنلا ىف هتيح ةنيدلا ىلا قئاس هسف: نم هل نمؤم لكو ۰ ةنيدلا ىف رشننا ناميالا كاذک



 ةنيدملا لئاضف باتک - ۹ ٤

 ةامح ىف اذه ناك : ىدوادلا لاقو . هباحصأ راثثآو هراثآ ةدهاشم كرتاو (۱)هدجسم ىف ةالصلاو ل هربق ةرايزل

 لهأ بهذم ةحص ىلع هیت هيف : ىطرقلا لاقو . ةصاخمهلول. نيذلاو مهنولي نيذل و مهنم ناكىذلا نرقلاو كلي ىنلا

 « نيدشارلا ءافلخلاو لي ینلارصمب صتخا لس نإ اذهو ها كلام ها ور 5 هج> مپاع نأ و عدباانم میمالسو ةئيدملا

 كلذ فالخم ةدهاشلاب وهف ارج لهو ةيناثلا ةئاملا رخاوآ ىف امس الو دالبلا ىف ةاحصلا راشتنا و نتفلا روهظ دعب امأو

 كلذ دعب نمو « میل ءادتقالل مهسباتو نيعياتلاو ةءاحصلا نهز و . هم عت هَ ىغلا نمز ف هلال ةنمزالا

 ةنيدلا لها داك نم ما بص اپ - ۷

 تی: تلاه تلمس تنی نفت ا عادت نع لضفلا انربخأ ثيترخ هن نیم ابر - ۷۷

 .حلملا عامني م عامنا "الا "دحآ ةنیدلا لهأ دیک ال » لوقب ق 'ىنلا تمس : لاق هنع "نا "يضر ادعس

 « ءاملا ىف

 انريخأ ) هلوق . ةءاسملا ىف ةلبلا و نكملا ديكلاو « !ءوس الأب دارأ یا ( ةنيدملا لهأ داكن م م باب) هلق

 ( ادعس تعم تلاق ) . صاقو ىنأ نبا ىأ دعس تذب ةش'اعو « نمحرلا دبع نبا وه ديعجلاو « ىسوم نا وه ( لضفلا

 اعيمج دعسو ةريره ىلأ نع ظارفلا هللا دبع ىبأ قيرط نم لس ةيإور فو ؛ باذ ىأ ( عاما الا هلوق . اهابأ ىنعت

 ىلح لا بطقلا ىلع بقعت قيرطلا هذه ىفو « « ءاملا ىف حلملا بوذي اک هللا هباذأ ءوسب ابلهأ دارأ نم » هيف اًثيدح ركذف

 ثيدح ءانئثأ ىف هب أ نع دعس نب سماع قيرط نم لسم دارفأ ىف معن 1 ىراخبلا دارفأ نم ثيدحلا اذه نأ ز ثمح

 هذه : ضايع لاق « ءاملا ىف حلملا بوذ وآ « صاصرلا بوذ راناا ىف هللا هءاذأ الإ ءوسل ةنيدملا لهأ دحأ ديرب الو «

 ف اهدارأ نم دارملا نوكي نأ لمتعو ةرخالا ین هکح اذه نأ حضوتو 5 رخالا ثيداحالا لاكش] عفدت ةدايزلا

 هلوق هديؤيو « ريخأتو ميدقت ظفللا ف نوكسف ٠ رانلا ف صاصرلا لحمضي اک هسمآ لحما ءوسب يب ىنلا ةايح

 نع هناطل- بهذي لب لهم ال هنأو ءو.ب ايندلا ىف اهدارأ نمل داراا نوكي نأ لمتحيو « « ءاملا ف حل لا بوذ وأ »

 اهداک نم دارلا نوكي نأ لمتح و لاق , هلسرأ ینلا كاذکو برق نع لجوع هناف هريغو ةبقع نب لسمل عقو اک برق

 یودو . هريغو ةبقع نب لسم اهحابتسا اک اراهج كلذ قأ نم فالخب « مآ هل رتی الف ةلفغ ىف اهترفل ابلطو الایتغا

 « ثيدحلا « هللا ةنعل هيلع تناکو هللا هفاخأ مل الاظ ةنيدملا لهأ فاخأ نم » هعفر دالخ نب بالا ثيدح نم یاسنلا

 رباج ثيدح نم هوحن نابح نالو

 ةنيدلا ماطأ صا - ۸

 "یر ةماسأ تمم ٌةورع نو را لاق باپ "نا ات لح ن اتدح لا دوع ن لع زو - ۱۸۷۸

 نتنلا مقاوم ىَرأل یا ؟ ىرأ ام َنوَرَب له : لاف ةنيدملا م اطآ نم ا ل بنا فرشآ » لاق هنع لا

 ىرهأ زا نع ريثك "نب نابلس رشم هعبات « رططقلا عقارك كوي لالخ

 [ ۷۰۱۰ ۰ ۳۰۹۷ ۰ ۲:۱۷ : ىف هتارطأ - ۱۸۷۸ ثيدحلا ]



A۵ ۱۸۸۲ - ۱۸۷۸ ثيدحلا 

 برم تبي لك وه ليقو ٠ ةراجحلاب ىنبت ىلا نوصحلا ىهو نيتمضب مطآ عج دلاب ( ةنيدملا ماطآ باب ) هلوق
 رابخأ » ىف راكب نب ريبزلا ركذ دقو .ةک أك ةمطأ ةدحاولاو . موطأ ةرثكلا عمجو ةلق عج ماطالاو « حطسم
 . كلذ ىف لاطأو مهواح دعب ام تاکام مث. اب جدزخلاو سوألا لول لبق ماطالا نم اهب ناکام « ةئيدملا

 هبش ؛ اهحاون ىأ ( لالخ ) و « طوقسلا عضاوم ىأ ( عقاوم ) هلو ٠ عفترم ناکم نم رن ىأ ( فرشآ ) هلوق
 دقو ؛ نوکیس ام هرابخال ةوبنلا تامالع نم اذهو . مومعلاو ةرثكلا ىف رطقا طوب ةنيدملاب اهترثكو نافلا طوقس
 وأ معلا ینعع, نوکت نأ لمتح ةدوكذملا ةيژرلاو ٠ ةرحلا موب امس الو ارج ملهو ناثع لتق نم كلذ قادصم ربظ
 هعبات ر هلو . لصي وهو امهآر یتح ةلبقلا ىف رانلاو ةن لا هل تلثم اک « اهآر ىتح هل تاثم نتفلا نوک نأب نيعلا ةيؤر
 ىف فلؤملا اهاصوف ريثك نب ناماس ةءباتم امأو  نتفلا ف فلؤملا ایلصوف رمعم ةياور امأ ( ريثك نب ناملسو رمعم

 نتفلا باتک ىف ثيدحلا اذه ىلع مالكلا ةيقب نیس ؛ حیحصلا جراخ هل « نيدلاولا رب ه

 ةنيدملا لاج دلا 14 ال ساپ - 8

 0 ىبأ نع اج نع هيبأ نع د لمس نب مهار | یندح لاق هلا د دبع "نم زیزملا لع[ ۱۸۷۹

 باب لک ىلع باوب أ ةعبس امو اهلا لاج دل جيسا بعير ةنيدلا ”لخدي ال » لاق إب هی ا ن نع هنع هللا ىضر

 « ناکام

 [ ۷۱۲۹ ۰۷۱۲۶ : ىف هافرط ۱۸۷۹ ثيدحلا ]

 هن ا یر ةربره ىلأ نع ريجلا هلا دبع نب ربت نع كلام و لاق لیعامسا شرم - ۰

 «لاجا الو نوعاطلا اماخدب ال « ةكسئالم ةنيدل باقنأ ىلع » هلي هللا لوسر لاق : لاف

 [ ۷۱۳۴ ۰ ۰۷۳۱ : ىف هافرط - ۱۸۸۰ ثيدحلا ]

 نب نأ اد قاحسإ انثادح ور وبأ اد ديل ولا انثدح رذنللا 7 مهار ! اش - ۱۸۸۱

 ب اپات نم هل سيل « ةنيدملاو ao « لاجسلا هيَ الإ يلب نو سبا » لاف إب ۳ "یبلا نع هنع هلا يضر

 « قف انمو رفاك "لک فا جرشیف « تافجَر ثالث الأب ةفيدلا جرت م . اهتوسثرحت نيفاص ةكمناللا هيلع ال
 [ ۷۵۷۲۳ 6۷۱۳4 ۰۷۱۳4 : ىف هفارطآ - ۱۸۸۱ ثيدحلا ]

 دبع ن هللا دیبع ىف ريخأ لاق باش نا نع لهُم نع ٿيا اند ريكس "نب حب اش - ۸۷

 « لاجدلا رع لب و ايد هللا وسر انثدح » لاق“ ا ا ا نأ ةبتع نب هللا

 ىلا جابس لا ضعب  ةنيدملا باقت خدي نأ هيلع م و ةلاجنفا فأي : لاق نأ هب انتدح ايف ناکسف

 ىذلا "لاجا كنأ " دهشأ : لوقیف - سانلا ريخ نم وأ - سانلا * ا رذثموي هيلإ عرف لا

 1 رمألا ىف نوكشت له یا "مث اذه تلق نإ تيأرأ : لاجدلا لوقيف . هثيدح هلي هللا لوسر كنع انثدَح



 ةنيدملا لئاضف باتک - ۵ ۹٦

 : لاجدلا لوقيف . مويلا ىم ةريصب دشأ طق تنک ام هلو : هييم نيج لوقيف « هييم هلتقيف . ال : نوای

 د طاسآ الف وأ
 [ ۷۱۳۲ : ىف هفرط - ۱۸۸۲ ثيدحلا ]

 هيلع مالکلا ىف أيسو « ةركب ىلأ ثيدح لوالا : ثيداحأ ةعبرأ هيف دروآ ( ةنيدملا لاجدلا لخدب ال باب ) هلوق

 ةياود ىف ( باب لک ىلع ) هلوق ۰ فوع نب نعرلا دبع نب هاربا وه ( هدج نع ) هل . نئفلا باتک ىف ىفوتسم
 اهدعب فاقلاو نرذلا حتفب بقن عج ( ةنيدملا باقنآ ىلع) هلوق :ةريره ىبأ ثيدح ىناثلا . « باب لكل » ىنبمشكلا

 | بهو نبا لاق « ىنمع اهو نوكسلاب بقت عمج « اهباقث ىلع » هدعب نيذللا ديعس ىبأو سفأ ثیدح ىف عقوو , ةدحوم
 « سانلا اهكلسي ىلا قرطلا باقنالا : ليقو ؛ نيلبجلا نيب قيرطلا بقناا لصأو . باوبألا لمقو « لعادملا اهب دارملا

 اذه ىف داز نم نايب بطلا ىف یاس (لاجدلا الو نوعاطا اهلخدي ال ) هلوق . ( دالبلا ىف اوبقنف ) ىلاعت هلوق هنمو

 . ةحلط ىبأ نب هلا دبع نبا وه قعاو یعازوالا وه (ورع وبأ انئدح) هلوق : سأأ ثيدح كلاثلا . م كثيدحلا

 هلخدي الإ دارملا : لاقف مزح نبأ ذشو « روما دنع هءوعو هرهاظ ىلع وه (لاجدلا هؤطيس الإ دلب نم سيل) هلوق

 ضعب نأ لم حي ىف تبث اع لفغو « ةتدم رصقل دالبلا عيمج لاجدلا لوخد ناكما دعبتسا هنأكو « هدونجو هثعب

 سيل نم ابنب جرخي ىتح ةثلاث مث ىرخأ دعب ةلزلز اهل لص ىأ ( ةنيدملا فجرت مث ) هل . ةنسلا ردق نوكي همايأ

 هنأ ىضاملا ةركب ىبلأ ثيدح ىف ام اذه ضراعي الو . لاجدلا هيلع طلسي الف صلاخلا نمؤملا اهب قيبو هناعإ ىف اصلخم

 ىلا ةفجرلا ال « هوّدع نم فوخلاو هركذ نم عزفلا نم ثدح ام بعرلاب دارملا نآل « لاجدلا بعد ةنيدملا لخد ال

 نود ةلاحلا هذه ىلع ثبخلا نت اهنأ هيف ىذلا ثيدحلا ءالملا ضعب لمحو . صنخع, سيل نم جارخال ةلزلزلاب حقت

 ؛ دارلا وه نامزلا اذه نوكي نأ عنام الف < نامزبو سانب صاخ هنأ هانعم ىف حیحصاا نأ مدقت دقو « اهريغ

 ةدحوملاب و ةلمبا ا رسكي ( خابساا ضعب ) هو : ديعس ىنأ ثيدح عبارلا ثيدحلا . هريغ قن ادارم هنوک نم مزاي الو

 لاجدلا نأ هلي همالعإ ثيداحألا هذه ىف ام لصاحو . نعفلا ىف اضيأ هلع مالكلا ىف أ سو « ةمجعم هرخآو ةفيفخلا

 ىضم اک هنم بعرلا الو ةنيدملا لخدي ال

 يللا ود هيدا كيش ا

 یضر ررباج نع ركنا نب دمع نع ُنايفس ادن كح ندحرلا دبع انن الح سابع نب ورع اشم -۱۸۸۴

 ثالث  ىبأف « ىلقأ : لاقف امو دنلا نم ءاغ « مالسإلا ىلع هَميابف لي ىلا ىلإ با رعأ ءاج » هنع فا

 « اهيْيط ”مصنيو « اهتَبَح قدت ريكلاك ةنيدلل : لاقف - رارم

 [ ۷۳۲۲ ۰۷۲۱۹ 191 ۰۷۲۰۹ : ىف هفارطأ - ۱۸۸۳ ثيدحلا ]

 ۱ يز تمم : لاق دیزب نب هللا دبع نع تباث نب ركع نع ةبمش ان دح برت هب ُنايلس اش — ۸۵

 ¢ میت : ةقرف تلاقف » هبامصأ نم سان َحَجر دحا ىلإ يم ئنلا رخ ال » لوقي هنع هللا ىضر تباث نبا

 ىننت اب : بنا لاقو ( نيت نیا ىف كل اف: [ هه ءاسنا ]تلف « مهلك ال : ةقرف تلاقو



 ۹۷ ۱۸۸۵ - ۱۸۸۳ ثيدحلا

 « ديدلكا بح رانا یننت اک "لاجترا
 [ 1۵۸۹ , 406٠ : ىف ءاقرط - ۱۸۸4 ثيدحلا ]

 ةدحولاب ( سابع نب وربع انئدح ) هلوق . هداهظلو هجارخاب ىأ ( ثبخلا نت ةنيدملا ) نيونتلاب ( باب ) هلق
 رخآ هجو نم ماكحألا ىف عقو ( رباج نع ) هلق ىروثلا وه ناضسو « ىدبم نبا وه نمحرلا دیعر « ةلمهملاو

 میبد » ىف ركذ یرشخعزلا نأ الإ « هما ىلع فقأ مل ( ىبارعأ ءاج ) هلق ۰ ۰ ارباج تمع , لاق ردککنلا نبا نع
 « تام دق لب ىذا دجوف رجاه هنأب اوحرص روہشم ريبك ی ات ہلال لکشم وهو « مزاح ىبأ نب سيق هنأ « راربالا

 « ىرقنملا مزاح ىبأ نب سيق ةباحصلا یف » ىسوم ىنال « ليذلا» قو. هيبأ مساو هما قفاو رخآ هلعلف اظوفحم ناك ناف

 نم ةلاقإلا لأس هنأ هرهاظ ( ىنلفأ لاقف مو دن مه: منا لس ساب زهق اذه وه نركب نأ لمتحف
 اذه ىلع مالكلا یأیسو « ةدرلا ىلع هلتق ناكل الو ةرجملا نم هلاقتسا ام هريغ لاقو « ضايع مزج هبو مالسالا
 نت ) هلق . 2 امم لاقيو ىنلقأب قلعتي ( دارم ثالث ) هلق . ىلاعت هللا ءاش ن' ماکحالا باتک ىف ینوتسم ثيدحلا
 وهو عوصنلا نم نیتلمپلابو نونلا نوكسو هلوأ حتفب ( عصاتو ) هلوق . ةئيدملا لئاوأ ىف هيلع مالكلا مدقت ( اهثبخ
 ىلع بصنلاب شک لا هطبضف ( اهبيط ) هلوق امأو « اهيف رقتساو بيطلا زی ثبخلا تفن اذإ الأ ینعلاو ؛ صواخلا

 زا زقلا هطبضو « دیدشنل اب عیمجل اهيطو ةي ی وا ا ا

 ةمجعلا داضلاب عوضتي مالکلا امن ]و « ارکذ بيلا ىف عوصنلا رأ مل : لاقف هلكشتسا مث فيفختلاو هلوأ ركب

 داضو ةدحومي هطبضف « قئافلا » ف یرشخ زاا برغأ و ١ نيتمجعم « خضنتو » یورو : لاق « ةليفثلا راولا ةدایزو

 قاغصلا هيقعتو . نکس نا یطعت تلا نأ قبب « هيلا اپعفد اذا ةعاضب هعضبآ نم وه : لاقو نبع و ةمجعم

 ( ديزي نب هللا دبع نع ) هلوق . ةلمهملا داصلاو نونلاب روهشلا : ريثآلا نبا لاقو . كلذ ىف ةاورلا ميج فلاخ هنأب
 قا ن هللا دبع م ( هباحصآ نم سان عجد) هلو ٠ .دحاو قس ىف نايراصنأ نایب احح دانسالا قو . ىمطخلا وه

 ىف ناك هنأو « لاجرلا : ىنت » هلوق ءادتبا نایب انه هنم ضرغلاو < ءاسنلا ةروس ريسفت ىف هيلع مالكلا قایسو « هعبت

 ةوزغ ىف عقوو « فيحصت وهو جلا ديدشتو لادلاب لاجدلا ینیمشکلاو رثكالل اذك ( لاجرا ) هلوق . دحأ
 جا دقو ؛ةبمش قیرط نم اهلك مضاؤملا هذه قف جرخأو « هی قتق» ءاسنلا ريسفت ىفو « بونذلا نت » دحآ

 تيثأ ردنغو « ردنغ قيرط نم ريسفتلا ىف هجرخأ ىذلا ظفلاب ةبعش نع ردذغ قيرط نم ىناسنااو ىذمرتلاو لسم

 نم لسم هجرخأ اذكو « اهثبخ یننت » هيف لاق ثمح هلبق ىذلا راج ثيدح ةياور قفاوت هتیاورو . ةبعش ىف سانلا

 « سانلا نت » ةربره نأ نع رخآ هجو نم ةنيدملا لئاضف لوأ ىف ىضمو « ثرخلا جرخت د ظفلب ةريره ىبأ ثيدح

 قنت » فال « ةروبشملا ةياورلل ةرسفم یه لب ثبخلا ظفلب ةياورلا ىفانت ال « لاجرلا نت » ظفلب انه ىلا ةياورلاو

 ,تایاورلا قلب عم متليف بوثذلا لمآ هیدن فذح هيف نوكي نأ لمتحيو «« بوت

 نبا نع سوپ تمم ی ان دح ریرج "نب "بو ات دح دمحم اس ها دبع اشم - ۱۸۸۵ # بیا

 « ةک بلا نم ةكمب تام ام "ون ةنيدلاب لمحا ملا » لاق لكم *یبلا نع هنع لا یفر سنا نع باهش

 « ین ٠ هلوتو « لاقف ٠ هلوق امو هلبق نام هعزانت : ىنالطشلا لو . انيديأب یا خلا ىف اذ : قالوب ةبط شاه ق (۱)

 ربظألا ىو

 يرابلا ف * ع جاك - م



 ةئيدملا لئاضف باتک - ۹ ۱ ۹۸

 نوي نع هر نب اع هبا
 س 'ىنلا نا 9 هنع ا ىضر سا نع دیه نع رفج ن لیعاسا انك لح شو — ۹

 « اهبح نم « ابك رع ةباد ىلع ناک ناو « هتلحار َحضْؤأ ةنيدملا تار دج ىلا رافنق رس نم مد اذإ ناك
 قلعت نم هل دب الف هتوبث ريدقت ىلعو « لكشأف رذ ىبأ ةياور نم طقسو « ةجرت الب رثكالل اذك ( باب ) هلوق

 با ین ةمجرتب امهنم لوالا قلعت هجوو « سفال نيثيدح هيف دروأ دقو . بابلا نم لصفلا ةلزنم هنال هلبق ىذلاب

 ةيضق نأ ىناثلا قلعت هجوو « بلا ین كلذ بسانيف اهداضي ام لیلقت اهريثكن و ةكربلا فيعضتب ءاعدلا ةيضق نأ
 ىف ىناشلا ىلع مالكلا مدقت دقو ۰ اضيأ كلذ بسانيف اهلهأو اهتاذ بط ىف ةغلاب نوكت نأ ةنيدملل لوسرلا بح

 لمجا) هلوق . ديزي نبا وه ساوب و , مزاح نب ري رج وه «ىبأ انئدح » هيف هلوقف لوالا امأو «ةرمعلا باربأ رخاوأ

 انعاص ىف انل كراب مهلا » رخالا ثيدحلا ىف هلوق ةنيرقب ايندلا ةكرب نم ىأ ( ةكربلا نم هکع تلعج ام نعض ةنيدملاب

 ىلع 6٤ ةالصاا فیمضتک « ليلدب جرخ ام كلذ نم ىنثتسي نكل < كلذ نم معآ وه ام ديري نأ لمتح و ءاندمو

 لوضفلا ةيلضفأ لو مح نم مزاي ال نکل « ةبجلا هذه نم رهاظ وهو ةكم ىلع ةنيدملا لیضفت نع هب لدتساو « ةنيدملا

 لضفأ نيلاو ماشلا نوكي نأ مزاي هنأب كلذ ضقان نم امأو . قالطالا ىلع هل ةيلضفالا توبث ءاسشألا نم ءىش ىف

 ريثكتلا مزاتسي ال ديك أا ناب بقعت دقف ثالث اهداعأو « انماش ىف انل كراب مهلا » رخالا ثيدحلا ىف هلوقل ةكم نم

 ىف لضفلا مزاّسي ال اب کربلا ريثكت نال مل بابلا ثيدح ىف ةجح ال : مزح نبا لاقو . بابلا ثيدح ىف ه حرصلا

 ء ةدايزلاو ءاملا ینمع اجال «ايندلا وأ نيدلا رومآ قف نوکت نأ نم مآ ةكربلا نأب ضايع هددو . ةرخالا رومأ

 عاصلا ىف ةكربلا عوقو ىف امس الو تارافكلاو ةاكرلا نم ىلاعت هللا قح "نم اهب قلعتي الف ةينيدلا رومآلا ىف اماف

 اذهو « اهريغ ىف هیفکی ال نم اف دملا نكي ثيحب ليكملا سفن ف تلصح ةكربلا نآ رهاظلا : ئوونلا لاقو . دلاو

 مزاتسي الو ةوعدلا ةباجإ تلصح تقو ىف اهف ةكربلا تدجو اذا : ىطرقلا لاقو ۰ ابنکس نم دنع سوس مآ

 ىف مزاح نب ريرج عبات ىأ ( سفوي نع رع نب ناثع همبات )هلو . عآ هاو . صخش لكل و نيح لك ىف اهماود

 ةياورو « ديزي نإ سأوي نع هاورف سراف نب ربع نب ناثع ىرهزلا نع ديزي نب سنوي نع كثيدحلا اذهل هتياور

 نيفنصملا ضعب طخب هتدجو اذك , ىلهذلا يحي نب دم عمج « ىرهزلا ثيدح للع باك » ىف ةلوصوم رمع نب نايثع

 قب رط نمو بهو نب هللا دبع قيرط نم هجرخاف ليءامسالا ىلع هجرخم قاض دقو ۰ یلهذلا باتك ىف هيلع فقآ لو

 لاقف ريرج نإ بهو ةياور قاسو <« ديزي نب سفري نع مهلك دلاخ نب ةسبنع قيرط رم ةمقلعو ديعس نب بییش

 نع ريهذ ةياور ىف حرصو « ريرج نإ بهو نع امهالک ةبيش ىبأ نب مساقو ةمشيخ وبأ يهز انئدح ىلعي وبأ انئدح و
 مالك ىاطلغم لقتو . باتنکلا اذه طرش نم سيل .: ةبيش ىبأ نب مساق لاق مث « سنوي نم هل ريرج عامسب بهو
 وهو « باتكلا اذه طرش نم سيل ةبيش وبأ لیعاعمالا لاق : هرخآ ىف لاقو نقل لا نبا انخيش هعبت و اذه ليعامسإلا

 نع نسحلا لاق » لیعاعسالا لاتو : ىاطلنم لاق مث . ةبيش وبأو لاقف ةبيش ىبأ نب مساق بتکی نأ دارأ هنأك وبس

 ذإ « هيف لاحلا ةقيقح ىلع علطي مل نم رظن اذهو . ها ةنيدملا ىنمي : لاقو هركذف « لا غم هلا لوسر نا سنآ

 نبأ ةياور ركذ اك « سفأ نه ىرهزلا نع سنوب ةياورل ةعباتم ثيدحلا اذغ سنأ نع نسحلا ةياور ركذ ليعامسالا

 نب بيبش قب رط لیعامس لا دروآ اع]و كلذك سلو ٠ سو نع مزاح ن وب رم ةعباتم دیعس نب بله و بهو



 ۹۹ ۰۱۸۹۰ - ۱۸۸۷ ثيدحلا

 نع ىبأ انئدح ديعس نب بیش نب دحأ انادح ديعس نب مهاربإ ايئدح نايفس نبا ىنعي نجلا ىربخأ : لاقف ديعس

 ینئدح باهش نبا نع سنوي انئدح : بهو نبا لاق ‹ بهو نبا قيرط ىلا لليعامسالا لوح مث « ىرهزلا نع سنوي
 حيرصت اهف بهو نبا ةياور نأ هدارمو , سفأ نع نسحلا لاقو : هغارف دعب لاق مث هظفل ىلع ثددحلا قاسو , ىفأ
 نايفس نب نسحلا قيرط ن٠ اهجرخآ ىلا ديعس نب بیش ةيادر فالخم « هثدح اسنأ نأ ىرهزلا وهو باش نبا

 نيفأ نع : امف لاق هناف

 ةنيدملا یرمت نأ مینا ةيهارك بس( - ۱۱ ۱

 ونب دارأ » لاق هنع "لا ̂ ىضر سن نع لیوطلا ديم نع ؟ئرازفلا ابخأمالت "نا اشو - ۷

 نوبت الأ هل ىب ۶ لاقو ةندلا یر نأ كم هلا لوسر ةركف «دجسلا برق ىلا اوگوحتی نأ لَم

 « اوماقأت ؟ 0

 هيلغ مالكلا مدقت دقو ةبلس ىنب ةصق ىف سنأ ثيدح هيف ركذ ( ةنيدملا ىرعت نأ يلب ىلا ةيهارك باب ) هلوق

 باستحاب ةالصلا ىف مجرتف « نيليلعتلاب ىراخبلا مجرت ( هیت ةعاجلا ةالص لئاوأ ىف « راثآلا باستا باب » ىف
 ىرعت نأ مب ىنلا هركف » ىوارلا لوقل یرت ام انه مجرتو « كراثآ كل بتکت عناکم ه مب هلوقل دانالا

ERNالار هين هل ٠ "ةضفاولا ىلا ممل ىعدأ هنوکل مهب  
 ةروبشم ةثل اذه لثم ىف عفرلا نون فذحو ماسال ٠ ةياور ینو « رثكالل اذك ( نوبستحت

 بسا - ۲

 صفح نع هر دبع ب بیش یتدح : لاق ره نوا دم نع ی نع د دس (شزو - ۸۸
 « ةا ضایر نم ةضور یربنمو یی نيب ام » لاق اب "لا نع هنع هلا يضر ةريره ىلأ نع رمصاع نا

 « ىضو> ىلع ىربنمو

 : تلاف اهنع "هل ایر نع هی نع ماشج نع ةماسأ بأ اهندح لا ب دیم انتم - ۱۳۸۸۹

 : لوقي یملنا هند اذإ ركب وبآ ناكف « لالبو ركب وبا كعو ةنيدلل يم هللا لوسر مق ال

 هلن كارش نم ىندأ تولاو ھا ىف حص ءیرما لك
 : لوقي هن ريفع مفرب ىعحلا هنع ملفآ اذإ “الب ناکو

 للجو رذ یلوعو داوب ليل نتیبآ له ىرعش تیل الا
 ”ليفطو ةماش ىل نو ديب لهو ةّئجم ايم اموي ندرأ لهو

 . هاب ولا ي ضرأ ىلا انطرأ نم م انوجرخأ اكل نب ةيمأو امیر "نب ةتعو میر ن یش نمل بلا : لاقو

 ۰ ام فو انعاص ىف انل كراب “ل . دشأ وأ ةكم انبحك ةنيدلا انيلإ بح بلا : كم هللا "لوسر لاق كمن

 یرم ”ناحلمب ناکسف : تلاق «هللا ضرأ آیه ةنيدلا انفو : تلاق . سا ىلإ اها لشناو ءانل امو



 ةنيدملا لئاضف باتک- ٠٠١ ٩

 « انجآ ءام ىنمت 1 الكت

 [ ٩۳۷۲ ۰۱۷۷ ۰۹۵۸۰ ۳۹۲۱: ىف هفارطآ - ۱۸۸٩ ثيدحلا ]

 نب بز نع لاله ىلأ نب دیعس نع ديزي نب دلاخ نع تیلاانلدح ريكس "نب یبحم ازم - ۰
 . 7 كاوسر دلب ق قوم اك 0 كس ف ةداهش یقزرا "لا: لاق هنع لا یر رع نع هيبأ نع أ

 "تعم : تلاق اهنع 2 ىضر رع تب نع همأ نع سا ۳ دز نو سا نب حاد نع میز "نا لاقو

 هنع "لا یفرترمم تمم : ةصفح نع هيبأ نع دیز نع ماثه لاقو . روحت . .رمع
 ىلا ةمجرتلاب قلعت امهنم لكلو « رثأو نيئيدح ىلع لمتشم وهو « ةمجرت الب خسنلا عيج ىف اذك ( باب ) هل

 ةشئاع ثيدحو « ةنيدملا ینکسیف برغرتلا ىلا ةراش] هف « ةنج لا ضاير نم ةضور ىربنمو قبب نيب ام ١ ثيدُل : هلبق

 اهانكس ىف بيغرتلا ىلا ةراشإ كلذ ىفو « امححص مهللا » هلوقب ةنيدملل لر هزاعد هيف لالب و ركب ىبأ كعو ةصق ىف
 ىأ ةنيدلا ىرعت نأ للي هتهاركلا ةبسانم كلذ لك فو « كلذ ىف رهاظ ۳ هنافو نوکت نأب هئاعد ف رمعرثأو « اضيأ

 ركاسع نبا ةياور ىف عقوو ۰ رثكالل اذك « یربنمو ىتيب نيب ام » هلرقف زبذملا ف لوالا ثيدحلا امأف . ةيااخ ريصت
 «ییب » ظفلب دانسالا اذهب زئانجلا ليبق ةالصاا باتكىف ثددحلا اذه مدقت دقف . أطخ وهو « ىتيب » لدب ىربق هدحو
 تاقث هلاجر دنسب رازبلا داع صانو ىبأ نب دعاس ثادح ىف عقو معن ۰ هيف یراخبلا خيش ددسم دنم ىف وه كلذكو

 ةشئاع تيب وهو ابلكال هتويب دحأ تيب هلوق ىف تببلاب دارملا اذه لعف « ربقلا ظفلب رمع نبا ثيدح نم ىناريطلا دنعو

 ىلارطلا هجرخأ < ةنجلا ضابر نم ةضور ةشئاع تيبو ريذملا نيب ام » ظفاب ثيدحلا درو دقو « هربة هيف راص ىذلا
 اع ةدامسلا لوصحو ةحرلا لوزت ىف ةئجلا ضابر نم ةضورك ىأ ( ةنجلا ضاير نم ةضود ) هلوق . طسوالا ىف
 ىلا ىدؤت اهف ةدابملا نأ ىنعملا وأ « ةادأ ريغب ابدت نوكيف قلي هدبع ىف امس ال ركذلا قلح ةمزالم نم لصحي
 ىلا ةرخالا ىف هنيعب عضوملا كلذ لقتنب نأب ةقيقح ةضور هنأ دارملا نآ و هرهاظ ىلع وه وأ « ازاجم نوكيف ةئجلا

 « ىضوح ىلع ىربتمو » هلوق امأو « ةوقلا ىف اذه اهيترت ىلع ىهو  تیدحما اذه ىف ءالعلا هلوأ ام لصحم اذه . ةنجلا
 لیقو « هقوف وهو ةلافملا هذه لاق ىذلا هنيعب هربنم دارملا رثكالا لاقو ؛ ضوحلا ىلع بصنيف ةمايقلا موي لقنپ ی
 ىف یناربطلا هاور دقو مدقتلا ديعس ىبأ ثيدح هديؤيو . ربظأ لوالاو ۰ ةمابقلا موي هل عضوي ىذلا ريما داملا
 روضحلاو هربنم دصق نأ هانعم ليقو :ةن+لا ف بتاور یربذم متاوق نآ » هعفر ىئيللا دقاو ىبَأ ثيدح نم « ریبکلا»
 نيب ام عرذ نأ ةلابز نبا لقتو . ملعأ هللاو هنم هب رش ىضتقب و ضوحلا ىلا هبحاص دروب ة اصلا لامعالا ةمزالا هدنع
 عارذ ىثلث الإ نوسم ليقو سدسو نوو عبرأ ليقو اعارذ نوسمخو ثالث نآلا ربةلا هيأ ىذلا تيبلاو ربنملا
 تيئأ هنال کم نم لضفأ ةنيدملا نأ ىلع هب لدتساو « رادجلا ىف ةرجحلا نم لخدأ ال صقن هنأكف كلذكن آلا وهو
 ايندلا نم ريخ ةنجلا ف كدحأ سوق باقل » رخآلا ثيدحلا ىف لاق دقو ةنجلا نم رباملاو تيبلا نيب ىتلا ضرالا نأ
 عوجن الأ كل نا ) ةنجلا هللا فصو اک تناکل ةقيقح تناكول ذا زاجم ةن+لا نم اهنا هلوق نأب مزح نبا هبقعتو « اف امو

 لب لاق اکو « ةن+لا مايأ نم اذه بيطلا مويلا ىف لاقياكةنجلا ىلا ىدؤت امف ةالصلا نأ دارملا اتو (ىرعت الو اهف
 نإ لبق ناف ۰ ةصاخ ةعقبلا كلتل الإ لضفلا ناك ال ةقمقحلا ىلع هنأ تبث ول مث : لاق « فوينسلا لالظ تحن ةنجلا د
 « كعر د هلوقف ةشئاع ثيدح امأو . هب لئاق الر کم نم لضفأ ةفحجلا نإ اولوقي نأ مهمزل دعب ام لضفأ اهنم برق ام



 ۱۰۱ ۱۸۹۰۰۱۸۸۸ ثيدحلا

 یزاذلا باتک ىف ینوتسم ثيدحلا اذه حرش قأبسو ۰ ىحلا ثغم ليقو ٠ ىحلا وهو كعولا هباصأ ىأ هلرآ مضب

 رمهلاب ( أبدأ ىهو ) لوق . لصتم ومف ةدرع لئاقلاو , ةشئاع ىنعي ( تلاق ) هلق . ىلاعت هنا ءاش نإ ةرجحلا لوآ

 هذه, یهو اپاع مهمودق ضراعي الو « ماملا ضرملا وه زمه ينب و زم روصقم ءابولاو ءابولا نم لعفأ نزوب
 تواا نم هوحن و نوعاطلاب صتخي ىلا نأ وأ ۰ ىهنلا لبق ناك كلذ نال « نوعاطلا ىلع مردقاا نع هيلي هيبت ةفصلا

 ( انجآ ءام ىنعت العن ىرحب ) اهلوقو ةنيدملا « یداو ىنعي ( ناحطب ناكف تلات ) هلوق ۰ مع ولو ضرما ال عيدنلا
 ثدح هتفص هذه ىذلا ءاملا نال« ةنيدلاب ءابولا ةرثك ىف بدسلا نايب كلذب اهضرغو ٠ اهنع ىوارلا ريضت نم وه

 نوناا حتفب « الجم د و . هزوزن ربظ اذإ ىداولا لجنتسا لاقي ‹ ىازو نونب "لا لجنلا ليقو ۰ ضرلا هدنع
 لاو . انه دارلا وه سيلو نيملا ةمس نيتحتفب لجنلا : سراف نبا لقو « نيتلا نبا هاکح حتفت دقو مجلا نوکسو

 « ةعساو ىأ ءالجن نيع هنمو « اعساو ىأ الجن ىبرجلا لاقو . ءالا نيع عبني و رهظت نيح نيعلا لجنلا : تيكسلا نبا
 « اريغتم ىأ نون اهدعب مجلا رسكو ةزمحلا حتفب ( انجآ ءام ىنعت ) هلو ۰ ءاملا هيف لازي ال ىذلا ريدغلا وه ليقو
 ماقم ىف كلذ تلاق ةشئاع ناف لاق اک سيلو : تلق . ريغتملا ءاملا انه دارملا سيلف هرسف نم أطخ وه : ضايع لات

 ريغتي نأ ددصب وبف تلا نم لصاحلا ءاسالا هنوكب رسف اذإ لجنلا نأ كش الو ٠ ةئيبو تناك ةنيدملا نوكل لملعتلا
 هجرخآ ام وهو « كلذب هئاعد بیس دعس نبا ركذف رمع رثأ امأو . ةداملا ىف ءابولا ثدح ام هلامتسا ناكر يغت اذإو

 انأو ةداهشلاب ىل ىنأ هيلع امصق ال لاقف « دمشتسم ديهش رع نأ اہف ابر ىأر هنأ كلام ن فوع نع حیحم دانساب
 نع عیدز نبا لاقو ) هلوق ٠ ءاش نا هللا اپ ىتأي لب لاق مث لوح سانلاو وزغأ تسل برعاا ةريزج ىاربظ نيب
 ةصفح نع» هظفلو هب عيرز نب ديزي نع ماطسب نب ةيمأ نع مشاه نب مهارب] نع ليهامسالا هلصو ( مساقلا نب حور

 هللا هب ىنأي : لاق ؟ اذه نوکی یاو : تلقف تلاق . كيبن دلبب ةافوو كلببس ىف التق مهلا : لوقي رمع تعمس : تلاق
 يأ نب ليعامس] نب دمع نع دعس نبا هلصو « لسأ ( هيبأ نع ديز نع ) دعس نب ( ماشه لاقو ) هلوق . « ءاش اذا
 دارو « ءاشنإ هرمأب ىتأي هللا نا » هرخآ ینو « هلثم ركذف « لوقي اهابأ تعم اهنآ ةصفح نع د هظفلو هنع كيدف

 نع » هنأ ىلع لاله ىبأ نب ديعسو دعس نب ماده قفتاف « لس نب ديز ىلع هيف فالتخالا نايب نيقيلعتلا نیذج ىراخبلا

 نع مساقلا نإ حور درفناو ۰ ةبش نب رم دنع ديز نع ةرسيم نب صفح امپمبات دقو « رع نع لس هيبأ نع ديز

 « السم هركذف « رمح نأ لسأ نب ديز نع كلام نع ىسيع نب نعم نع » دعس نیا هاور دقو « همأ نع » هلوقب دیز

 هللا دبع نب دم نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نب دمت » قيرط نم هخيرات ىف ىراخبلا اجرخآ ىرخأ قيرط ثيدحللو
 نم ةبش نب مع اهجرخأ ىرخأ قیرطو « كلذ لوقي رع عمس هنأ هللا دبع هيبأ نع دمج هيبأ نع هدج نع ”ىراقلا "

 سالا ناکشف » دازو عطقنم رخآ هجو مو « حي اهدانسا « رع نع رع نبا نع رانید نب هللا دبع ه قيرط

 لضفب قلعتی ام مدقت : ( هيبفت ) . « هنع هللا ىضر رع ةؤلؤل وبأ نمط ىتح ههجو ام نوردب الو كلذ نم نوبجمتی
 ركذ لمتشا : (ةعاخ ) . ةالصلا باتک رخاوآ ىف باو ىف ىصقألا دجسملاو ءابق دجمو یوبناا دجسلا ىف ةالصلا

 « رشع ةعبس صل اخلاو « ةمست یضم امفو هيف اهنم رركملاو « ةعبرأ اهنم قلعلا ۰ اثيدح نيرشعو ةتس ىلع ةايدملا
 نم هو . لاجدلا رکذ ىف ةركب ىبأ ثيدحو < راح ىنب رکذ ىف ةريره ىبأ ثددح یوس امج رخت ىلع لم هقفا و

 هللا لأسنف « ماتخلا نح ىلا ةراشإ هفو « اقلعمو الوصوم هجرخأف هب تخ ىذلا رم رثأ وهو دحاو رثأ راثألا

 ريدق ءىش لك يلع هنإ ٠ ينسالا لحملا ىلا هب انسفريو « ح رشلا اذه متخ ىلع نيعي نأو , ىنسحلاب انل تخم نأ ىلاعت



 موصلا باتک - ۲۰ ۱۰۲

 تنبث و « مایصلا باتک » نسنلا باور فو « كالل اذك ( موصلا باتک . بحرا .رحرلا هللا سب ) هلوق
 .یش نع صوصخم نمز ف صوصخم كاس) عرشلا قو « كاسمإلا ةفلا ف مايصلاو موصلاو ۰ عیمجل ةلمسبلا

 ىس رفل لبق كلذلو « لعفلا نع كاسمإلا لصالا ىف موصلا : بغارلا لاتو . موصو مثاص لجرو امايصو اموص ماص
 .هتسالاو . انمتسالاو برشملاو مماعلا لوانت نع ةينلاب فلکلا كاسم] عرشلا قو < محاص ريسلا نع كسلا

 برغملا ىلا رجفلا

 ا ۱۸۴ j ىلاعت ها لوقو « ناضمر مروص بوج و اپ - ١

 ٩ ناش < د كليك نم نیذلا ىلع بك اك اعلا سب بعک اون نا اهم اي)
 ادیب ن حاط : همآ نع لیهش ىلأ ع نع رفمج "نب ليعامإ ان دح دیس "نب هتف اشو - ۱۸۹۱

 ' ءالصلا نم 'ىل 1 ص را م اذام ىئريخأ « هل "لوسراپ : لاقف سأرا < نا هيا لوس ىلا اج ارعا نا د

 لامر رش : لاقف ؟ مایصاا نم “لع هَ هللا ضرف ام ىريخأ : : لاق . كيش موطن نأ "ال سا ۽ تاولصلا : لاق

 رمئارشب وا ف لور هربا لاق ؟ ةاكزلا نم ىلع هلل ”ضرف ام ىئربخأ : : لاتف . يش عوطت نأ "الإ

 لا ”لوسر لاق . ائيش “لع "فا "ضف امم سن الو یش عطا ال « قلاب كرك أ ىذلاو : لاق . مالسإلا
 « قدص نإ ةنجلا لخد وأ . قّدص نإ حنا : يك

 ماص و لاف امنع هلل ”ىضر رع نا نع جفان نع بوي نع ليعاعإ اكادح "ددسم انشر - ۲

 6 هموص قفاوب نأ "الإ يوصي ال للا دبع ناو . كرت ناضمر ضر الف « هيايصب أو ها روش ینا

 [ 0۱ ۰ : ىف هافرط -۱۸۹۲ تيدحلا ]
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 هل دح كلام نب كلا رع نأ بيي ىبأ نبی نع هتل ان دح دیس زب يبت اشو - ۳ نأ 200

 هللا ل وسر أ "م هاب ىف ءاروشاع موي مومن تناك يرق نأ د اهنع 41 ضر ةشئاع نع هَريخأ ةورع

 Ca رطفأ ءاش نمو « نصيف ءاش نم : قالو نا ؛لوسر لاقو« ناطمر شید همايصب ملكك

 ريخلا وبأ زکذ دقو « هلضفو ناضمر بوجو باب » قسنللو « رب شکالل اذک ( ناضمر موص بوج و باب ) هلوق

 نم لكأ ان مالسا هيلع مدآ نأ ةيفوصلا ضعب رکذو < امسا نیتس ناضمرل « « سدققلا رئاظح » هباتك ىف ىناقلاطلا



 ۱۰۳ ۱۸۹ ۱۸۹۱ ثيدحلا

 هيلع بیت ابنم هدسج افص الف . اوب نيثالث ةلكالا كلت نرم هدسج ىف قي ام هتب ون لوبق رخت بات مث ةرجشلا

 تابيهو . كلذ ىف هلوق لبقي نم ىلا هيف دنسلا توبث ىلا جاتحي اذهو « اموب نيثالث مايص هتیرذ لع ضرفف
 نادجو

 « مايصلا ضرف أدبم ىلا كاذب راشآ ( ةبآلا (مايصلا كيلع بت اونمآ نيذلا اهيأ اي ) ىلاعت هللا لوقو ) هلوق . كلذ

 لادلا ةحلط ثيدح : ثيداحأ ةثالث هف ركذ هناف « دارملا ىلا ريشي ام دروأف .یش هيف هطرش لع هدنع تبني مل هنأكو

 ىلا راشأ فنصملا نأكو . ءاروشاع ماصب مالا نمضتلا ةشلاعو رص نبا هیدحو . ناضمر الإ ضرفال هنأ لع

 بتاك ) لاق ىلامت هنال « ةيالا رهاظ وهو ناضمر ف ضرفلا رصح ليلدب بدنلا لع لوح امهتياور ىف سالا نأ

 ؟ال وأ ناضمر لبق ماص سانلا لع ضرف له فاسلا فلتخا دقو ( ناضمر رهش )) لاقف هنيب مث < مايصلا کیل

 لوأ ةيفنم لا لوق وهو هجو فو« ناضمر موص لبق موص طق بحي مل هنأ  ةيمفاشلا دنع روهشملا وهو  روبجلا

 يلع هقا بنكي إل د اعوفرم ةيواعم هیدح ةيمفاشلا ةلدأ نف . خسف ناضمر لذت الف « ءاروشاع ماسص ضرف ام

 ظفلب بابلا اذه ىف نيروكذملا ةدناعو رع نبا ىثيدح رهاظ ةيفنحلا ةلدأ نمو « مايصلا رخاوأ ىف ىتآيسو « همايص

 لزن لف : تلاق . هموص متيلف ام اص حبصآ نم » لسم دنء اضيأ وهو ىتآلا ذةوعم تنب عسبرلا ثيدحو ‹ الا

 نكي مل نمو « هموي ةيقب مصيلف لك أ نم » اعوفرم ةلسم ثيدحو . ثيدحلا « رافص مو انئادص موصنو هموصن
 قأيسو ؟ال وأ ليللا نم ةين بجاولا موصلا ةم ىف طرتشي له فالخلا اذه ىلع اونبو . كيدحلا « مصيلف لكأ

 كلام وه « هيبأ نعد هيف هلوقو « ناميالا باتكىف ةحلط ثيدح ىلع مالكلا مدقت دقو . اب نيرشع دعب هيفا ثحبلا

 هاب بقعت و « رظن ةحلط نم هعامس ىف : یطایمدلا لاق « ةحلط نع » هلوقو , مامالا سفأ نب كلام دج ماع يأ نبا

 ىلع لدي ام ثيدحلا اذه ىف نام الا باتک ىف مدقت دقو ؟ رظن ةحلط نم هعامس ىف نوكي فيكف رمع نم هعامم تبث

 امت هللا ءاش نإ مايصلا رخاوأ ىف ةعئاعو رمع نبا ىثيدح ىلع مالكلا ىتأ سو , امیج امبنم مس هنأ

 موسلا لضف صاب - ۳

 هع "فا یضر ةريره ىلأ نع _جرعألا نع دانزلا ىبأ نع كلام نع ةَشسَم "نب هللا دبع اش - 4

 ام ىفإ : لفيف ماش وأ لاف وسا ناو . لهم الو “كفار الف « ةنج مايصلا » لاق 852 هلا لوسر نأ

 وتو ”هبارعشو همام ارتب « كسلا حبر ني هلل دنع ةبيطأ مئاصلا ف فول هديب یش ىذلاو - نينكرم -

 ۱ « اهاثمأ شب ةنتاو «هب ىزجأ انأو ىل ما ٠ ىلجأ نی
 [ ۷۹۳۸ ۰۷۸۹۲ ۰ ۰۹۲۲ ۰۱۹۰۸ : ىف هفارطآ - ۱۸۹4 ثيدحلا ]

 وهو . هنع ج رعالا نع دانزلا بأ نع كلام قیرط نم ةريره فأ ثيدح هيف رکذ ( موصلا لضف باب ) هلوق
 ٠ ثيدح هرخآ ىلا مث نمو ثيدح « ةنج مايصلا » هلوق ىلا هلوأ نف ٠ أطوملا ىف كلام امهدرفأ نيثيدح ىلع لمتشي

 فاش رخآ ىف ةدايز أطوملا ةاور نم ىنعقلا ريغ نع عقوو . انه ىراخبلا ءاور هنعو « ینعقلا اذكه هنع امبعجو

 ىزجأ انأو ىل وبف مايصلا الإ « فعض ةئامبس ىلا » اوداذ « املاثمأ رشعب ةئسحلاو هب یزجآ انأو » هلوق دعب یهو

هللا لوق نم هنأ هلوأ ىف نيبو ةريره ىبأ نع خاص ىبأ قيرط نم باوبأ دعب ثيدحلا اذه یراخبلا جرخأ دقو « هب ۱
 



 موصلا باتک ۰ ۱۰٤

 نم ةئج » دانزلا ىبأ نع نمحرلا دبع نب ةريغم نع روصنم نب ديعس داذ ( ةنج مايصلا ) هلوق ۰ هنيبأس اك لجو زع
 « لاتقلا نم كدحأ ةن ةنج مايصلا » صاعلا ىبأ نب نامثع تیدح نم هلو « هلم ةثئاع ثيدح نم یاسنلو ءدانلا
 حارجلا نب ةديبع ىفأ ثيدح نم هلو « رانلا نم نيصح نصحو ةنج » ةر ره فأ نع سنوب ىبأ قيرط نم دمحألو

 . رتسلاو ةياقولا جلا مضب ةنجلاو ؛دواد وبأو وه هل مجرت كلذب و «ةبيغلاب » ىرادلا داز « اهقرخي ملام ةنج مايصلا ١
 : لاقف « ةياهنلا » بحاص امأو . ربلا دبع نبا مزج اذهبو « رانلا نم هنأو رتسلا اذه قلعتم تایاورلا هذبب نيبق دقو

 ىغبنيف « هتيعورشم بسحب ىنعي ةرتس ىأ ةنج : ىطرقلا لاقو , تاوهشلا نم هيذؤي ام هبحاص قي ىأ ةنج هنوک ىنعم
 حصيو « « لا تفرب الف كدحأ موص موب ناكاذاف  هلوقب ةراشالا هيلاو « هباوث صقني و هدسفي ام هنوصي نأ مئاصلا

 نأ حصیو ؛ « حلا هتوهش عدم ه هلوقب ةراشإلا هيلاو < سفنلا تاوبش فاعضإ وهو هتدناف بسحب ةرتس هلأ دارب نأ
 ماثآلا نم ةرتس هانعم : « لاک الا » ىف ضايع لاقو . تانسحلا فيعضتو باوثلا نم لصحي ام بسحب ةرتس هنأ داري
 هلال رانلا نم ةنج موصلا ناك امن : ىبرعلا نبا لاقو . ىوونلا مزج ريخالابو < كاذ عيمج نم وأ رانلا نم وأ

 ارتاس كلذ ناك ابندلا ف تاوپشلا نع هضن فک اذإ هنأ لصاحلاف . تاوپشلاب ةفوفح رانلاو « تاوپشا نع كاسم]
 ‹ ةشئاع نع ىكح دقو « مايصلاب رضت ةبيغلا نأ ىلا ةراشإ حارجلا نب ةديبع ىلأ ةدايز قو. ةرخالا ىف رانلا نم هل

 ةيصعم لك هلطبي : لاقف مزح نبا طرفأو . مويلا كلذ ءاضق هيلع بجوتو مئاصلا رطفت ةبيغلا نا : ىعاذوألا لاق هو
 الا ثيدحلا ىف هلوقل و « لبحي الو ثفر الف » هلوق مومعل « الوق وأ العف تناك ءاوس هموصل ركاذ اهل دمعتم نم
 اوامح نو روبجلاو ۰ « هبارشو هماعط عدي نأ ىف ةجاح هلل سيلف هب لمعلاو دوزلا لوق عدي مل نم » باوبأ دعب
 هريغ لع مايصلا حیجرت ىلا بلا دبع نبا راشأو « عاهباو برشلاو لک الاب رطفلا اوصخ مهنآ الإ ميرحتلا ىلع ىهنلا
 تلق » لاق ةمامآ ىبأ نع حیح دنسب یاسنلا یودو . الضف رانا نم ةنج مایصلا نوکب كبسح : لاقف تادابملا نم
 داع روهشملاو « هل لدع ال ةياور ینو « هل لثم ال هناف موصلاب كيلع : لاق « كذع هذخآ ىمأب یم هللا لوسر اي

 ناك اذاف « ةنج مايصلا » أطوملا فو ۰ ارصتخم عقو اذك , مئاصلا ىأ ( ثفري الف ) هلق ٠ ةالصلا حيجر دوما
 ءارلا حتفب وهو ۱۵ ثفرلاب دارملاو « ثيلثتلا هيضام ىف ذوحيو رسكلاو مضلاب ثفريو « حلا ثفري الف امئاص مدحأ
 « اقلطم وأ ءاسنلا عم هركذ ىلعو هتامدقم ىلعو عاملا ىلعو اذه ىلع قلطي وهو « شحافلا مالک لا ةلثلا مث ءافلاو

 وحن و هفسلاو حايصلاك لهجا لهأ لاعفأ نم ايش لعفي ال ىأ ( لمي الد) هلوق . اهنم معآ وه ال نوکی نأ لمتحيو
 موفي ال : ىطرقلا لاق « لداص الو تفرب الف » هيبأ نع خاص ىبأ نب ليهس قيرط نم روصنم نب ديعسلو . كلذ
 ( ژما ناو ) هلوق ۰ موصلاب دكأتي كلذ نم عنلا نأ دارملا متلو ۰ ركذ ام هيف حابي موصلا موي ريغ نأ اذه نم
 هبآ نع ليهس قيرط نم ةرق فالو < « هلتأق وأ دحأ هباس ناف » خاص ةياور فو « (هعااش وأ هلتاق ) نونلا فيفختب

 لیپس قيرط نم روصنم نب ديعسل و« دحأ دنع ةريره ىبأ نع ماشه ةياور ىف هوحنو « هملکیالف ناسنإ همتش نإ و »
 دحآ كباس ناف » ةريره ىفأ نع لعم ثلا ىلوم نالحي قب رط نم ةميزخ نبالو ؛ هلداج ىأ « هاراموأ دحأ هباس ناف »
 ىلع مج ناف » ةر ره نآ رع بيسملا نا قيرط نم ىذمرتلاو دحألو « سلجاف امنت تنك ناو مئءاص ىن] لقف
 تاياورلا قفتاو « هبسي الو همتشپ الف هيلع لبج ما ناو » ةشئاع ثيدح نم یانلو « مئاص وهو لهاج كدحأ
 نأب هرهاظ لكشتسا دقو . ةددحاو ىلع رصتقا نم مهنمو نيترم اهركذ نم مهنف « مئاص ینا » لوقي هنأ ىلع اراک



 ۱۰۵ ۱۸۹ ثيدحلا

 « ةلتاقلا اصوصخ باوجلا املع بتر ىا لاعفالا هنم ردصت ال مئاصلاو نيبناجلا نم لعفلا عوقو یضتقت ةلعافلا
 لاق اذإ هناف ۰ مام ىلإ لقیلف هتعااشم وأ هتنتانا دحأ أبت ن ىأ اهژیپنا ةلءافلاب دارلا نأ كلذ نع باوجلاو
 دارملا ناك ناف « ةقيقح هتنتاقم مورب ميف اذه . لئاصلاك ف خالاف فخآلاب هعفد رصأ ناف . هنع فكي نأ نكمأ كلذ
 ناف ةفلتخلا ظافلالا نم تركذ ام هدي یو - بسلا ةمج نم نمالا و نعللا ىلع قلطي لتقلا نال هم اش « هلتاق » هلوقب
 ىف فلتخاو « مئاص ىلا  هلوق ىلع رصتقي لب هلمع لثمب هلماعي ال هنأ ثيدحلا نم دارلاف - متشلا ىلا عجري اهلصاح
 هلقت و ىلوتملا مزج ینالاب و ؟ هفن ىف الوةي وأ كلذي هملكي ىذلا اهب بطاخي له « مئاص ىلا لقيلف » هلوقب دارملا
 ناسللاب لوقلاو ؛ نسح امهنم لک « بذملا حرش » ىف لاو «راكذالا » ىف لوألا ىوونلا حجرو « ةعالا نع یعفارلا
 باب » لاقف مايفتسالاب باوبأ دعب یاس اک هتجرت ىف ىراخبلا ىنأ ددرتلا اذطو ۰ اندح ناكل امهعج ولو یوقآ
 ىعداو . هسفن ىف هلقلف هريغ ناک ناو « هنالب لقملف ناضمر ناک نا : قايورلا لاقو « متش اذإ مئاص ىنإ لوقي له
 « مءاص ىلا هلوق ريركن امأو . اعطق هناسلب هلوقيف ضرما ىف امأو « عوطتلا ف فالحخلا عضوم نأ ىبرعلا نبا
 ةرم هلوقب « نيت مئاص ىلا لتبنف , هلوقب دارملا نأ ىثكرزلا لقن و . كاذب هبطاخي نم وأ هنم راجزنالا دك أتيلف
 لوقلا نأب بقعتو . هنع همصخ فک هنالب هلوقب و همصخ نع هناسل فک هبلقب هلوقب ديفتسيف . هناسلپ ةرمو هبلقب
 عجري نعل لتقلاب داري نأ نکم و هره ىلع هلمح نكمي « هلتاق » هلوقو « زاجلا منم ال هنأب بيجأو « ناسلاب ةقيقح
 كلذ عقي فيكف كلذ نع هفت فكي ناب رومأم مءاصلا نال ةلعافلا ىلع همتاشو هلتاق لمح نكم الو « متشلا ىنعم ىلا
 . هيلع هتفاكي نأ ةداملا تضنقا متش رآ لتقب هأدبي نأك هتعاشم وأ هتلناقل اضرعتم هءاج اذإ ىنعملا اءو ؟ هنم
 دقو ؛ دحاو نم لعفلا عقو ولو ام ؤيبتلا ىلع ةلعاغملا قلطت دقو . مئاصلا نم كلذ مئاصلا ريغ ةدارإ ةلعافملاب دارملاف
 تردب اذإ دارملا لاقف هره ىلع هلح نم دعبأو . هللا هافاعو مالا خاع دحاول لاقي اك دحاولا لعفب ةلعافملا عقت
 ةيضاملا ةياورلا ىف هلوق هدعبي امو . مثاص دأإ لوقي و كلذ نع رجزتلف عبطا ىضتقم ىلع متشب متشلا ةلباقم مئاصلا نم
 فخالاف فخالاب هعفدرصأ ناف . كاذب هنع فکی نأ نکع هنأ « مئاص ىلا هلوق ةدئافو . لعأ هللاو « همتش همتش ناف »
 لم هلماعي ال هنأ ثيدحلا نم دارلاف هاش « هلتاق » هلوقب دارملا ناك ناف ۰ ةقيقح هتلتاقم مور نميف اذه « لئاصلاك
 مضب ( فول ) هلوق . اد ات كلذ ىلع مقأ ( هديب ىسفن ىذلاو ) هلوق ٠ مئاص نإ هلوق ىلع رصتقی لب هلع
 . ءاخلا حتفب هلوقي خويشلا ضعب و . ةحيحصلا ةياورلا هذه : ضايع لاق ۰ ءاف اهدعب واولا نوكسو ماللاو ةمجملا
 , .احلا حتف زوج ال لاقف « بذا حرش » ف یووللا غلاب و ؛ نيوجولا یبباقلا کحو « أطخ رهو : ىلاطخلا لاق
 ءاهنم اذه سيلو هريغو هيوبيس اهركذ للف هلوأ حتفب - لومف ىلع تءاج ىلا رداصملا نأب كلذل هريغ جتحاو
 ملا تبث ال لاق نم ىلع دد هيف ( ماصلا من ) هلو . مايصلا ببسب مئاصلا مف ةحار ريغت هب دارملا نأ ىلع اوقفتاو
 حيد نم هقا دنع بيطأ ) هلق . هريغو حسحصلا ثددحلا اذه ىف هنوبثل رعشلا ةرورض ی الا ةفاضالا دنع مفلا ىف
 «عاورلا ةباطتسا نع هزنم ىلاعت و هناحبس هنأ عم  كسملا ير نم هللا دنع بیطآ فولخلا نوک ىف فلتخا ( كسملا

 ةداءلا ترج هلال زاجب وه : یرزالا لاق هجوأ ىلع هيلع وه ام ىلع ءىثلا ملعب هنأ عمو « ناويحلا تافص نم كاذ ذإ
 ىأ دنع كسملا حير نم هنا دنع بيطأ هنأ ىنمااف , هقا نم هبي رقتل موصلل كلذ ريعتساف انم ةبيطلا عاورلا بيرقتب

 ةكئالملا قح ىف كلذ نأ دارملا لبقو « ربا دبع نبا راشأ كلذ لاو < كيلا كسلا بيرقت نم شک أ هيلإ برقي
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 موصلا باتک ۱۰۹ ٠-

 كار فولخلا ركح نأ ىنمملا ليقو ؛ كسلا حير نربیطتست ام نثك أ فولخلا حير نويبطتسي مهنأو
 لع  دنع

 نم بطأ هتبکن نوكشف ةرخالا ىف هيرحي ىلاعت هقا نأ دارملا ليقو . لوالا نم بيرق وهو « دنع ره ام هن

 نم لضفأ وه ام باوثلا نم لاني هبحاص نأ دارملا ليقو . اكسم ح وفت هحرج برو مولكم ا ىتأي اک كسملا غر

 نم اياوث رثك أ فواح ا نأ ىنعملا : ةعامجو ىدرادلا ناتو . ضايع امهاكح فولخلا لا ةقانالاب اممم ال كسملا بر

 لوبقلا لع بيطلا ىنمم لمح هلصاحو ۰ ريخآلا اذه ىوونلا حجرو ۰ رکدلا سلاجيو عملا ىف هيلا بودنملا كسلا

 ةحئارف لاق « حوفت اعر ةمايقلا موب تاعاطل نأ هقيلعت ىف نيسح ىضاقلا لقت دقو . هجوأ ةت ىلع انلصحل ؛ اضرلار

 نم ءاطع قيرط نم یاسلاو دحأو لم ةياریر ىف هلوق ةريخآلا ةثالثلا ديؤي و ۰ كسلاک تاداملا نيب اف مایصلا

 نبا مجرت دقو « ةيصاصخلا نب ريشي ثيدح نم ةدايزلا هذه دمحأ جرخأو « ةمايقلا موي هللا دنع بيطأ » خاص ىبأ

 نيح مئاصلا مف » اف یتا ةياورلا جرخآ مث « ايندلا ىف نوكي دق كلذ نأب  نايبلا ركذ » لاق مث هحبصع ىف كاذب نابح
 « فلخم نيح » هلوق لمح نأ نكمي و . لام ىبأ نع شالا قيرط نم دمحأ دنعو هدنع یهو « مامطلا نم فلخت

 یهو لوألا ةياورلا قفاویف ىناشلا لاحلا ىف بطل ابن نوکیف بیطلاب هل دوهشملا فولخلا دوجوا فرظ هنأ لع

 بعفلا ىف قيبلاو هدنسم ىف نايفس نب سما ىور ام ايندلا.ىف هب دارملا نأو هرهاظ ديوي نكل « ةمايقلا موب , هلوق

 نيح مههاوفآ فولخ ناف د ةيناثلا امأ و ۰ نراضمر ىف ةمالا هذه لضف ىف عوفرم ثيدح ءانثأ ىف رباج ثيدح نم

 ابف عزانت ىلا لئاملا ىدحإ ةلأملا هذهو ۰ براقم هدانسإ ىرذنما لاق « كم لا حير نم هللا دنه بیطآ نوسمب

 ىلا ةياورلاب لدتساو ديهشلا مد ىف اک ةرخآلا ىف كلذ نأ لا مالسلا دبع نبا بهذف ‹ حالصلا نباو مالسلا دبع نبا

 « كلذ ىلا اوبهذ .الملا روبمج نأو مدقت ام لدتساو ايندلا ىف كلذ نأ ىلا حالصلا نبا بهذو « ةمابا موب م ابف

اقو , هيلا برقأو هقا دنع کزآ : ربلا دبع نبا لاتو ؛ هيلع هزانثو هب هاضر هللا دنع هبط : باطلا لاقف
 : ىوغبلا ل

 ةيكلاملا نم قرعلا ناو ىدرادلاو ةيفنحلا نم ىرودقلا لات كلذ وحنب و ۰ هلعفب اضرلاو مئاصلا ىلع ءانكلا هانعم

 امأو « لوبقلاو اضرلا نع ةرابع هنأب مهلك اوم زج : ةيعفاشلا نم مهريغو ىناعمسلا نب ركب وبأو ىو باصلا ناثع وبأو

 عفدل لمعتسملا كسملا ىلع نازی ىف فولخلا ناحجر رهظي هيفو ءازجلا موب هنالف ةباورلا كلت ىف ةمايقلا موي ركذ

 تاياورلا قاب ىف قلطأو ةياور ىف ةمايقلا مویب هديقف « اهبانتجاب سری ثيح ىلاعت هقا اضرل ابلط ةبيركلا ةحئارلا

 موب لك ىف مب ريبخ وهو €( ريبخل ذئموب مهب مید نا ) هلوقكو مو « نيرادلا ىف تب هتیلطفآ لصأ نأ ىلا ارظف

 ةمضب دعب هيف ثحبلا ىقأيسو ۰ كاوسلاب فولخلا اذه ةلازإ ةهارك ىف روهشملا فالخلا اذه ىلع بترتيو . ىهتا

 فولخلا تأ « كسلا ير نم بيطأ ه هلوق نم ذخؤيو « ىلاعت هللا ءاش نا فنصملا هل مجرت ثدح اباب نيرشعو

 نأ كلذ نم مزاي الو « بيطأ هنأب فصو فواخلاو , كىملا يوب هحير هبش ديهشلا مد نال ةداهشلا مد نم مظعأ

 لصأو رهاط فولحلا لصأ ناف امهنم لک لصأ ىلا رظنلا كلذ ببس لمل و« خم ال امل ةداهشلا نم لضفأ مايصلا نوكي
 « انه عقد اذكه ( لجأ نم هتوهشو هبارشو هماعط كرتب ) هلوق ٠ احر بيطأ رهاط هلصأ ام ناكف هفالخي مدلا

 دحأ یود دقو . هيف لاكشألا مدعو هب سل هقا ىلا هتبسنب حرصي لو « حلا هتوهش رذي امو د أطوملا ىف عقوو

رذي اع] : لجو زم هقا لوقي » كسملا حير نم هلوق دعب لاقف كلام نع عابطلا نب قمسإ نع ثيدحلا اذه
 « خا «وهش 

لوقي د ثيدحلا لوأ ىف لاق دانزلا ىبأ نع نحرلا دبع نب ةرينم نع روصنم نب ديعس هاور كلذكو
 : لجو زع هقا 



 ¥۱۰ ۱۸44 ثيدحلا

 « ثيدحلا « لجأ نم همامطو هت وش مدآ نبا رذب امن ]و « هب ىزجأ انأو ىل وپف ماصلا الإ . هل وه مدآ نبا لمع لک

 ىف ىتأيو « ثيدحلا « هل مدآ نبا لمع لك : لجو زع هللا لاق » ظفلب خاص ىبأ نع .اطع قيرط نم ابيرق نأيسو

 دقو « ثيدحلا « هب ىزجأ انأو ىل موصلا : لجو زع هللا لوةي د ظفلب خاص ىبأ نع شعالا قيرط نم ديحوتلا

 صالخالا وهو كلذ مئاصلا قحتسي اهب ىلا ةيجلا ىلع هيبنلا « خلا رذب اما , هلوق ىف رصحلا ةنيصب نايئالا نم مهفي

 ىف رادملا نكل ۰ روكذملا لضفلا مثاصلا لصح ال ةمختلاك رخآ ضرغل تاروكذملا كرت ناك ول ىتح « هب صاخلا

 ةوهش هرطاخ ىف ضرمی مل نم نأ كشالو ۰ امدعو ادوجو لمفلا هعم رودي ىذلا ىوقلا ىعادلا لع ءايشألا هذه

 ةوهشلاب دارملاو , هكرت ىف هسفن دهاجل كلذ هل ضرع نك ل ضفلا ىف وه سيل رطفأ نأ ىلا هرابن لوط ءايشآلا نم ءىش
 ةياور ىف عقوو . صاخلا دعب ماعلا نم نوكي تأ لمتع و . بارشلاو ماعطلا ىلع امفطمل عاملا ةوهش ثيدحلا ىف

 ةاورلا روج اذكو , ديحوتلا ىف اص ىبأ ثيدح هلثمو ؛ ماعلا دعب صاخلا نم نوكيف الع ةوهشلا ميدقتب أطوملا

 ىلجأ نم بارشلاو مامطلا عدب » هيبأ نع اص ىبأ نع ليهس قبرط نم ةع زخ نا ةياود فو < ةريره يأ نع
 حرصأو « لجأ نم هبارشو هماعطو هت وشو هتأ ما عدي » هجولا اذه نم ةرق ىنأ ةياور ىفو « ىلجأ نم هتذل عديو

 ماعطلا نم هتوهش كرت » خاص ىبأ رع عفار نب بيسملا قيرط نم هدئاوف ىف هيوم ظفاحلا دنع عقو ام كلذ نم

 ًأطوملا فو « اهريغ الو فطع ةادأ يغب عقو اذک ( هب ىزجأ انآ و ی مايصاا) هلوق « لجأ نم عامجاو بارشلاو

 دانزلا ىبأ نع ةريغم ةياور ىف عقوو . لجال هنوهش كر ارتي هنأ ىل هنوك بس ىأ ةيببسلل یهو ءافلا ةدابزب « مايصلاف »

 حلاص ىبأ نع ءاطع ةياور ىف هلثمو « هب ىزجأ انأو ىل هناف مايصلا الإ ۰ هل مدآ نبا لمع لك ه روصنم نب ديعس دنع

 ىذلا رهو هل اهلك لامعالا نأ عم « هب ىزجأ انأو ىل مايصلا » لاصت هلوقب دارملا ىف ءالملا فلتخا دقو « ةيتآلا
 « ديبع أ نع ضايع هلقن و ىرزاملا هاکح هريغ ىف عقي اك ءايرلا هبف عقب ال موصلا نأ اهدحأ : لاوقأ ىلع اهب ىزحي

 مايصلا صخ ام هنأ لعأ هللاو ىرتف . اب یزجم ىذلا وهو هَل اهلكربلا لامعأ نأ انملع دق : هبيرغ ىف ديبع ىبأ ظفلو
 « ءابد مايصلا ف سيل » كيب هلوق ليوأتلا اذه ديؤيو . بلقلا ىف ءىش وه امإو هلعفب مدآ نبا نم رهظي سيل هنآل
 موصلا الإ « تاكرحلاب الإ نوكت ال لامعالا نال كلذو : لاق السرم ىنعي هركذف ىرهزلا نع ل.قع نع ةبابش هينادح

 « بعشلا » ىف قبلا روك ذلا ثيدحلا ىور دقو . ی ا ا

 هظفل و فيعض هدانسإو ةرب ره ىبأ نع ةبلس ىبأ نع الوصوم ىرهزلا نع رخآ هجو نم هدروأو « ليقع ىبرط نم
 : ىطرقلا لاقو . عازألل امطاق ناكل حص ول اذهو « هب ىزجأ انأو ىل وه : لجو زع هللا لاق , هيف ءاير ال مايصلا »

 ثيدحلا ىف لاق اذهلو « هسفن ىلا هلا هفاضأف هللا الإ هلعف درجم هيلع علطي ال موصلاو ءاءرلا اهلخدي لامعألا ۰ ٠

 فالخ ‹ بوش نم ربظي ام لسي نأ لقو اهلعفب ربظت تادابعلا ميج : یزوجلا نبا لاقو « لجأ نم هتوهش عدي »
 تفيضأ اپف ءارلا لوخد نکع تناك ال مدآ ىنب لامعأ ناب یطرقلا هدرقو یرزالا باوجلا اذه یضتراو . موصل
 ىف قنلا ینعم : تلق . ةرهاظلا:ةروضلا ف ىي ارق تالا لاح لثم اعيش كسمملا لاح ناف موصلا فالخب « ميلا

 مئاص هنأب رب مث موصي نك لوقلاب ءايرلا هلخدي دق ناک ن إو « هلمفب ءابرلا هلخدب ال هنأ « موصلا ىف ءاير ال » هلوق
 ءايررلا ناف لامعألا ةيقب فالف « رابخالا ةبج نم عقب اع] موصلا ىف ءايرلا لوخدف « ةيثيحلا هذه نم ءايرلا هلخدب دقف
 الإ هل الب ركذلا نا : لاقف موصلاب ةيندبلا تادابعلا نم ءىش قاحلإ ةم الا ضعب لواح دقو . اپاعف درجم اهلخدی دق



 موصلا باتک ۰ ۱۰۸

 ةرضحب امل وقي نأ رک اذلا نکمیف « ملا ءاضعأ نم هريغ نود ةصاخ ناسا ةكرحب هلال « ءايرلا هلخدب ال نأ نکع هللا,

 فصضت و هاو رادقم لعب درفنأ فآ « هب یز جا انأو ه هلوقب دارملا نأ اهناث . كلذب هنم نورعشي الو سانلا

 ريداقم تفشک دق لامعألا نأ هانعم : یطرقلا لاق . سانلا ضعب ابلع عاطا دقف تادابعلا نم هريغ امأو . هنانسح

 دمشی و . ريدقت ريغب هيلع بيلي هللا ناف مایصلا الإ « هللا ءاش ام ىلا ةئاعبس ىنا ةرشع نم فعاضت ان و سانا آو

 مدآ نبا لمع لک » لاق تبح اص ىبأ نع شمعألا ةياور كلذكو . أطوملا ةياور ىنعي ىرخألا ةياورلا قاسلا اذهل
 ىأ « هب یزجآ انأو ىل هناف موصلا الإ هللا لاق ۰ هقا ءاش ام ىلا فعض ةثاعبس ىلا اهلاثمأ رشعب ةنسحلا فءاضيإ

 ( باسح ريغب مرجآ نورباصلا وب اما ) ىلاعت هلرقک اذهو ۰ هرادقمل نييعت ريغ نم اريثك٠ ازج هيلع ىزاجأ
 نبأ نع ىنغلب : لاقف هیرغ ىف ديبع وأ اذه ىلا قيسو : تلق ٠ ناوفالا رثک أ ىف نوع اصلا نورءاصلاو « ىبتا

 اما ) ىلاعت هللا لاق دقو ؛ تاوهشلا نع هسفن ربصب ماصلا نا ریصلا وه موصلا نأب هل لدتساو « كلذ لاق هنأ ةنييع
 ةئاصبس ىلا » هيوم دنع خاص ىبأ نع عفار نب بیسلا ةياور هل دهشيو . یبتنا ج باسح ريغب مرجأ نورباصلا ىفوب

 ديز نب دمع نب رع نع هعماج ىف بهو نبا هاور ام اضيأ هل دهشيو « هيف ام دحأ ىردي ال هناف موصلا الإ  فعض
 دم نب رع نع ىرخأ قيرط نم « بمشلا » ىف قهبلاو یناربطلا هلصوو . السرم ديز هدج نع رع نب ها دبع نا

 « هللا الإ هلماع با و معي ال لمعو » هيفو , ثيدحلا « عبس هللا دنع لامعألا , اعوف م رمع نا نع رانیم نب هللا دبع نع

 : لاق « نسحلا رهاظ لوقلا اذه : ىطرقلا لاق مث « مايصلاف هللا الإ لماع بار لمي ال ىذلا لمعلا امأو : لاق مث

 باوجلا اذه دعيف < فیمضتا ناز قا ست یهو ماا ةرشمب موبلا موص نآ ثيدح ام ريغ ىف ىتأيو مدقت هنأ ريغ

 « مايأ ةرشعب بتکی دحاولا مويلا مايص نأ هدروأ ام دارملا لب ٠ هنالطب ركذ ىذلا نم مزلي ال : تاق . لطب لب

 سر « هب یزجآ انآ » هلوق نم دافتسملا فرعلا اضيأ هديؤيو . ىلاعت هللا الإ هبلعي الف كلذ باوث رادقم امأو
 موصلا ههلوق ىنعم اهئلاث . هميخفتو ءاطعلا كلذ يظعت ىلا ةراشا كلذ ىف ناكىسفنب ا
 مايصلل الضف « ىل موصلا » هلوقب قک : زنم RI هنا ىأ « ل
 نكل «هل لشمال هناف موصلاب كيلع » اعوفرم ةمامأ ىبأ ثيدح نم هريغو یاسنلا یورو . تادابعلا رئاس ىلع

 لاقي اک مظعت و فيرشت ةفاضإ ةفاضالا اهعبار . « ةالصلا كلاعأ ريخ نأ اولعاو » حيحصلا ثيدحلا اذه ىلع ركعي
 مهفي ال قايسلا اذه لثم ىف مممتلا عضوم ىف صيصختلا : رينملا نب نيزلا لاق ۰ هق اهلك تويبلا تناك ناو هللا تيب

 الف ۰ هلالج لج برلا تافص نم تاووشلا نم هريغو ماعطلا نع ءانغتسالا نأ اهسماخ . فيرشنلاو مظعتلا الإ هنم

 هناف مايصلا الإ ملاوحأل ةبسانم دابعلا لامعأ نأ هانعم : ىطرقلا لاقو . هيلا هفاضأ هتافص قفاري ام هيلا مئاصاا برفت

 نأ اپسداس . نان تة ی رف ساب لا ترک ا ا قلا تافص نن ةفصل بسانم

 لات ‹ ظح هيف دبعلل سيلو هلل صلاخ هنأ اپمباس . مهتافص نم كلذ نال ةكئالملا ىلا ةبسنلاب نکن ۰ كلذك ىنعملا
 ٠ لوألا ىنعملا ىلا عجر ةدابعلا لجأل هيلع ما یهو شاع اناا
 هيلع سانلا ءانثل اظح هيف هل ناف هريغ فالخب ظح هيف مثاصلا سفنل سيل ىنعملا : لاقف ىزوجلا نبا كاذب حصفأ دقو

 . كلذ وحنو فاوطلاو ةقدصلاو ةالصلا فالخب « هللا ريغ هب دبعي مل مايصلا نأ هللا ىلا ةفاضإلا بيس اهنماث . هتدابعل
 بيجأو . مايصلاب اهل نودبعتي مهناف « تامادختسالاو لك ايملا باحعأو مرجنلا دابع نم عقب امب اذه ىلع ضرتءاو



 مبنا , لئاطب سيل ىدنع باوجلا اذهو « اهسفنأب ةلاعف اهنأ نودقتمي امن إو بک اوکلا ةيهلإ نودقتعي ال مهنأب

 ىلع متسا نم منم رمتساو ؛ مالسالا روهظ لبق ناك نم مو بك اوكلا ةيهلإ دقتست تناك امهادحا : ناتفئاط

 میم نآ اعا . مهلا ريشأ نذلا مو بک اوکلا مظمت ىلع رمتساو مالسالا ىف مہنم لخد نم ىرخآلاو 1 هرفك

 هب أ نع ىطساولا ناسح نب بوبآ نب قح] قيرط نم قببلا كلذ یود . مايصلا الإ دابعلا ملاظم اهنم ىفوت تادابعلا

 ؛ موصلا الإ هل قبي ال ىتح هلمع نم ملاظملا نم هيلع ام ىدؤي و هدبع هللا بساحم ةمايقلا موب ناك اذإ : لاق ةئيبع نبأ نع

 تركف نأ ىلا باوجلا اذه تنسحتسا تنكدق : ىطرقلا لاق « ةن لا موصل اب هلخدب و ملاظملا نم هيلع قب أه هللا لمحتمف

 ةقدصو ةالصب ةمامقلا موب قاب ىذلا سلفلا » لاق تبح لامعالا ةلمج ىف موصلا ركذ هيف تدجوف ةصاقملا ثيدح ىف
 نم اذهلو هتانسح نم اذهل ذخؤمف » هيفو ثيدحلا « اذه لام لك أو اذه برضو اذه منش دقو ىأيو ‹ مايصو
 نأ هرهاظف « رانلا ف حرط مث . هيلع تحرطف مهتائيس نم ذخأ هيلع ام ىضقب نأ لبق هتانسح تينف اذاف « هناتسح
 لدتسی دقف « كلذ نم مايصلا صيصخت نكمأ ةنييع نبا لوق تبث نا : تلق . كلذ ىف لامعالا ةيقب عم كرتشم مايصلا
 موصلا ‹ موصلا الإ ةرافك لمعلا لک » هعفر ةريره ىلأ نع دايز نب دمت نع ةملس نب دام قيرط نم دمحأ هاور ام هل
 كرابت مكبر لاق » هظفل و دايز نب د نع ةبعش نع هدنسم ىف یسلاطلا دواد وبأ هاور اذكو « هب یزجآ انأو یل
 نبا هلمعي ام لک » ظفلب ةبعش رع ىرخأ قيرط نم غيصأ نب مساق ءاورو « موصلا الإ ةرافك لمعلا لك : ىلاعتو
 لمع لكل : لاق عبد نع » ور ظفلب ةعش نع مدآ نع ديحوتلا ف فذصلا زن یا قوم موصل الإ هل ةرافك مدآ

 « ةرافكلمعلا لک » لاق نکا ةبعش نع ردنغ نع دمحأ ها ور اذكو « ءانثت-الا فذف هب ىزجأ انأ و ىل موصلار ةرافك

 نه لمع لك ردنغ ةياور ىنعمو « تاعاطلا نم ةرافك ىصاعملا نم لمع لكل نإ اهانعم نآل مدآ ةياور فلاخي اذهو
 رکذب ردنغ قيرط نم هجرخأو « ةبعش ىلع كلذ ىف هيف فالتخالا لیعاسالا نيب دقو « یصاعلل ةرافك تاعاطلا

 دنسلا حبت ناكناو هنكل . ةئييع نبا هيلا بهذ امل دمي روكذملا ءانثتسالا و : ردنغ ىلع اضيأ هيف فلتخاف ءانثتسالا
 رسلا وه اذه لعل و « ةقدصااو مايصلاو ةالصلا اهرفكي هدلوو هلامو هلهأ ىف لجرلا ةنتف » ةفيذح ثيدح هضراعي هناف

 مالكلا ق امهیب عمج ا هجو ركذأسو ‹ ةفيذح تیدح هيف ددوأو ةرافك موصلا باب بایلا ثيدحل یراخیلا بسقعت ىف

 دنتساو « لاعالا رئاس بتکت اک ةظفحلا هبتكتف رپظب ال موصلا نأ اهرشاع . ىلاعت هللا ءاش نأ هيلي ىذلا بابلا ىلع

 بلق هتعدوتسا ىرس نم رس صالخالا هللا لاق » هظفل و «تالسلسلا» ىف ىبرعلا نبا هدروأ ادج هاو ثيدح ىلا هلئاق

 ةنسملا ةباتك ىف حيحملا ثيدحلا لوقلا اذه در ىف كيو « هدسفيف ناطيش الو هبتكيف كلم هيلع علطي ال بحأ نم
 اذه نم شك أ ىلا اهنلب ءالماا ضعب نأ ىننلب دقو « ةبوجألا نم هيلع تفقو ام اذپف . المعي مل ناو اهب مث نم

 نم همايص مس نم مايص انه مايصلاب دارملا نأ ىلع اوقفتاو . هيلع فقأ ملو هل . سدقلا رئاظح د ىف ىتاقلاطلا وهو
 ىلع موصلا نا : لاقف صاوخلا صاو مايصإ صوصخت هنأ داهزلا ضعب نع ىبرعلا نبأ لةن و . العفو الوق ىصاعملا

 بائتجا عم اذه وهو ماوعلا صاوخ مايصو « عامجاو برشلاو لک الا نع موصاا وهو ماوعلا مايص عاونآ ةعبرأ
 وهو صاوخلا صاوخ مايصو  هتدابعو هللا ركذ ريغ نع موصاا وهو صارخلا مایصو , لمف وأ لوق نم تامرحا
 رظف عونلا اذه ىف ثيدحلا نم دارملا رصح ىف نكل لاع ماتم اذهو . ةمايقلا موب ىلا مل رطف الف هللا ريغ نع موصلا

 ىف ىواضببلا لاقو . عساتلاو نماثلا امهنم برقي و ىناثلاو لوالا باوصلا ىلا اهتركذ ىلا ةبوچالا برقأو . یخ ال



 موصل باتک - ۰ ۱۷۰

 عضوم ربا ىف ةئاحلا عضو تانسحلا لمعلاب دارآ امل : لبق اهتنيب ىلا حاص ىنأ نع شحعالا ةياور لع مالکلا

 تانسحلا نأ ینعلاو « هلبق ام هلع لد کحم ريغ مالک نم ىنثتسم « مايصلا الا » هلوقو < ادتبلا ىلا عجارلا ريمضلا

 هردق ردقي ال هاو لب ردقلا اذه ىلا فءاضي الف موصلا الإ فعض ةئاعبس ىلا اهلاثمأ ةرشع نم اهزازج فعاضي

 موصلا صاصتخا ىف ببسلاو' : لاق . هريغ ىلا هلكي الو هسفنب هءازج هللا ىلوتي كلذلو « یلامت هللا الإ هصحم الو

 هلمفی لاصت هنا نیب و دبملا نیب رس موصلاو ۰ ةع داملا علط ام تادابعلا رئاس نأ امهدحآ : نارمآ ةيزلا هذهب
 فرص ىلا ةعجار تانسحلا رئاس نأ رخالاو . « ىل هناف » هلوتب ةراشالا كلذ ىلاو « هاضرل ابلاط هب هلمامی و اصلا

 عوجلا ضم ىلع ربصلا هيفو  ناصقنل ندبلا ضیرعت و سفنلا رسك نمضتی موصلاد ۰ ندبل لاعتسا وأ لاملا
 عدب » هلوت نأ اذه ناببو : ىبطلا لاق « ىلجأ نم هتوهش عدي » هلوقب راشأ كلذ ىلاو « تاوبشلا كرتو شطعلاو

 مالك نم ءانثتسالا نا : ىواضيبلا لوق امأو « روكذملا كىملا بجومل نايبلا عقوم تعقو ةفن أسم ةلمج « حلا هتوهش

 هللا لاق » ثيدحلا ءانثأ ىف هلوقل هللا نع یورم وهو لمع لك نم ىنثتسم وه : لاقي دقف « رظن هيفف « کحم ريغ

 نع قطني ال ی هنأو مالکلا نأش مخفت هتدئافو « انايب هئانثأ ىف هدروأ مالكلا ردص ىف هركذي مل الو « ىلاعت
 « ًأطوملا» ىف عقو هنأب نايبلا تمدق دقو « ىراخبلا دنع ارصتخم عقو اذك( اهاثمآ رشب ةنسح لاو ) هلوق . ىوملا

 لک» هب یزجآ انأو هلوق دعب لاقف هيف ىراخبلا خش ینعقلا قيرط نم « جرختسلا د ىف معن وبأ هاور دقو « امات

 یزجآ انأو » هلوق داعأف « هب ىزجأ انأو ىل هناف مایصلا الإ  فعض ةئاعبس ىلا اغاثمآ رشعب مدآ نبأ اهلمعي ةنسح

 اذه رخآ ىف ةریره ىلأ نع حلاص ىبأ ةياود ىف عقوو . ىتاثلا هجولا ىلا ةراشإ همفو < اديك أت مالكلا رخآ ىف « هب

 ىلاعت هللا ءاش نإ باوبآ ةتس دمب هيلع مالكلا ىتأيسو ؛ ثيدحلا « امهحرفي ناتحرف مئاصا » ثيدحلا

 لاق » لاق فح نع لئاو ىلأ نع ماج ات دم ناينعات دح هللا دبع "نم "له اشو - ۵

 ىف لجكرلا ةنتف : لوقي هتموت انأ : ةفيدح لاق ؟ ةنتلا ىف يي *ىبلا نع ًاتیدع ظفح نم : هنع ”هللا ضر هرم

 اك جومت ىتلا نع ”لأسأ انا ءهذ نع لأسأ سیل : لاق . ةقّدّصلاو مايّصلاو السلا اهثرفكست هراجو هامو هلهأ

 ردجأ كاذ : لاق . مسكي“ : لاق ؟ سکس وأ حتفيف : لاق . اهلغم اب كلذ نود ناو : لاق . ثرحبلا جو

 "طی اک من : لاقف اف ؟ بابلا نم می "ره ناك أ ٠ 2 : تورا انلقف . ةماينلا موب ىلإ قاب ال نأ

 « بلا د نود نأ

 انه هتيأرو « بوتذلل ةرافكع قب موصلا ىأ ؛ باب نيونتي روهججاو رذ یال اذك ( ةرافك موصلا باب ) هلوق

 باب » ةالصا ءانثأ ىف مدقت دقو < بونذلل موصلا يفك باب ىأ « موصلا ةرافك باب » هحرش ىف بطقلا طخم

 2 لئاو ىبأ نع رخآ هجو نم هنعب بابلا ثي هيف دروأو « ةالصلا ريفكت باب » لمتسللو « ةرافك ةالصلا

 مجرت ام هيفو « ىلاعت هللا ءاش نإ ةوبنلا تامالع  یفوتسم هحرشش ىتأيو ثيدحلا ىلع مالكلا نم فرط مدقت دقو

 هلبق بابلا ىف قباسلا ثيدحلا ضراعي ال لاقي دقف « هعم ركذ امو لاملا ةنتفب ديقم ربخلاو ةجرتلا ف قلطأ نكل هل



 ١1١ ۱۸۹۵-۱۸۸۷ ثيدحلا

 ) رخآءىش ةرافک ىلع قنلا فو صوصخم ءىش ةرافك ىلع تاينالا ىف لمع هنال موصلا الإ ةرافکل امعالا نوک و مو

 دروأ مث « ةئيطخلا فک ةقدصاا باب » ةاكرلا ىف لاقف ةئيطخلا قلاعم ريفكت ىلع رخآ عضوم ىف فذصملا هلح دقو

 ناضمرو سلا تاولصلا » اعوفم اضيأ ةريره ىبلأ ثيدح نم لسم دنع تبث ام قالطالا دي ويو , هنیعب ثيدحلا اذه

 نم هحص ىف نابح نبالو . ةالصلا ىف هيف ثحبلا مدقت دقو « رئابكلا تبذتجا ام نهيب ال تارفكم ناضمر ىلا
 مايص نا » ةداتق ىلأ ثيدح نم لسلو « هلبق ام رفک هدودح فرعو ناضمر ماص نم » اعوفرم ديعس ىنأ ثيدح

 نوكي نأ لمتح « ما.لا الإ ةرافكل مماا لک » هلوقف اذه ىلعو ةنس رفكي ءاروشاع مادصو نيتنس رفکی ةفرع

 الاس اصلاخ عقو ام هنأش اذه یذلا مایصااب دارلا نوکی و . ةرافکلاا ىلع باوث ةدابزو ةرافک هناف مایصلا الإ دارلا
 لعآ هللاو . هحرش مدقت اک بئاوشلاو ءابرلا نم

 نی اصال ناي زا اپ - ع

 هضم هلا يضر لب نع مزاح وبأ یندح لاق لالب "نب ناماس انثدح رآح نب دلاخ اشو - ۹۰

 نحأ هنم لغدی ال ةمايقلا موي نوءاصلا هنم لخدي < نارا "4 لاقي اباب ةنجلا ىف نإ » لاق قام *ىبلا نع

 « دحأ هنم 'لْخدَي لف « قيغأ اول اذاف « مرغ دحأ هم لذي ال « نوموقيق ؟ نومئاصلا نبأ : لاقي « مرغ

 [ ۲۲۰۷ : ىف هفرط - ۱۸۹۱ ثيدحلا ]

 دبع نب دبح نع باپش نبا نع كلام یندح لاق نمم ینتدح لاق رذنملا نب مهار انشزم = ۷
 باوبأ نم دون وللا لس ىف نيِجوَر ”قفنأ نم» لقب هللا لوسر نأ هنع ها ىضر ةريره ىبأ نع نمل ١  0ی جد کا م ا 0 ر. ۷ح ۶

 يعد داهجلا لهأ نم ناك نمو « ةالصلا باب نم عد ةالصلا لهأ نم ناك نف « ريخ اذه هللا دبع اب : ةئجلا

 باب نم عد ةقّدصلا لهآ نی ناك نمو « نايا باب نم عد مايصلا لهأ نم ناك نمو « داهجلا باب نم
 نم باوبألا تلت نم یعد نم لع ام « هللا لوسر اي ىأو تن ىبأب : هنع "لا ىضر ركب وأ لاقف ۰ ةف دصلا

 « مهنم نوک نأ وجرأو « من : لاق ؟ املك باوبألا تلت نم دحأ ىددبأ لهف « ةرورض

 [ ۳۹۹۹ 2705 2 ۷۸۵۱ :ىف هفارطأ ب ۱۸۹۷ ثيدحلا ]

 نرم باب ىلع لع مسا : ىرلا نم نالعف نزو ةيناتحتلا دیدشتو ءارلا حتفب ( نابرلا ) نيونتلاب ( باب ) هلوق
 وهو ىرلا نم قّدشم هلال ۰ هانعم و هظفل نيب هيف ةيسانلا تصقو ام وهو « هنم نيم اصلا لوخدب صتخم ةنجلا باوآ

 هساع لدي هن ال عبشلا نع یرلا رکذب ىنتكا : ىطرقلا لاق . أمظي | هلخد نم نأ ىتأيسو « نيم اصلا لامل بسانم

 رعشيل ةنجلل لقي ملو ةنجلا ىف لاق اعا : رينملا نب نيزلا لاق (اباب ةنجلا ىف نا ) لوق ۰ یدعاسلا دعس نبا وه لهسو
 هجو نم ثيدحلا ءاج دقو : تلف . هيلإ قوشتا ىف غلبأ نوکین ةنجلا ىف ةخارلاو ممنلا نم روك ذملا بابلا ىف ناب



 موصلا باتک ۰ ۱۷

 نم قزوجلا اذکم هجرخأ «نوعاصلا الا هلخدب ال نایرلا ىمسي باب ابنم « باوبأ ةينام ةنجلا نا » ظفاب رخآ

 . « باوبآ ةيئام ةنجلا ىف » لاق نکل « قلخلا .دب ىف هجولا اذه نم یراخبلل وهو ٠ مزاح ىبأ نع نا-غ ىنأ قیرط

 فوطعم وهف «لخدي ملف , هلوق امأو . اديكأت هنم مهريغ لوخد نن درک (دحأ هنم لخدي مف قلغأ اولخد اذان ) هل

 خيش دلخ نب دلاخ نع ةبيش ىلأ نب ركب ىبأ نع سم دنع عقوو . لخد نم ريغ هنم لخدي مل ىأ « قلغأ , ىلع

 , قلغأ ملرأ لخد اذاف » اهنم ريثكلا ىفو < سم نم خسنلا ا اخد اذاف » هيف ىراخبلا

 ىف مسن ۳ هدن-م ىف ةبيش ىنأ نبا هجرخأ اذكرو : تاق . مثرخآ ب باوصلاو < مد وه : هريغو ضايع لاق

 و نر ذك هر اس وا رع أ ذك as تسمه

 ینمرتلو ءادبأ أمظي ال برش نمو برش لخد نمو هيف دازو هريغو نمحرلا دبع نب ديعس قيرط نم ةميزخ نباو

 قيرط نم ليعامسالاو ىناسنلل هوو «ادبآ أمظي مل هلخد نمو » دازو هوحن مزاح ىلأ نع دعس نب ماشه قيرط نم
 دبع نب دی نع ) هلو . هيف ىأرلل لاج ال هلثم نال اهطق عوفرم وهو ۰ هفقو هنكل هيبأ نع مزاح نب زيزعلا دبع

 نع ) هلوق . « فوع نب نمرلا دبع نب ديمح ینربخآ » ركب ی لضف ىف ةينآلا ىرهزلا نع بیهش ةاور ىف ( نحرلا
 امهناف فسوب نب هللا دبعو ريكي نب ىح الإ « هلصو ىلع كلام رع ةاورلا قفتا : ربلا دبع نبا لاق ( ةرب ره ىلأ

 ال وصوم ريكب نب یحم قيرط نم «تآطوملا » ىف یلطقرادلا هجرخأ اذه : تاق . الصأ ىنعقلا دنع عقب لد « هالسدأ

 ف نيجوز قفنأ نم ) هلو. أطوملا جراع هب ثدح هللف ىنعقلا قرط نم اضیآ هجرخأو , هیف هلع فلتخا لماذ

 ليقف « هللا ليس ىف» هلوقب دا ا ا ا

 دحاو عون نم لاملا فانصأ نم فنص ىأ نم نيئيش قافنإ نيجوزلاب دارملاو « هنم معأ وه ام ليقو « دابجلا دارآ
 ٠ مظعتلا هيف نيونتلاو « تاريخلا نم ريخ اذه ىنعملا لب ٠ ليضفتلا مسا سيل ( ريخ اذه ) هلوقو ٠ هحاضيإ یأیس اک

 دنع یرهزلا نع ورع نب هر یار باب نم يش ماعلا م ا تيدر هلق ةدئافلا رهظن هبو

 حرص اذهو « نایرلا هل لاقي هنم نوعدب باب مايصلا لمالف ۰ لمعلا كاذپ هنم نوعدی باب لمع لمأ لكل » دحأ
 ىلاعت هللا ءاش نا ركب یہا لئاضف ىف فوتسم ثيدحلا اذه ىلع مالکلا ىتأيسو ۰ ةجرتلا دوصقم ىف

 ساو "کی أر نمو « ناضمر "رهش وأ ناضمر لاقي له اپ - ۵

 « َناضمر اوم دقت ال » لاقو « ناضمر َءاص نم » ام یا لاقو

 نآ هن“ هللا 7 یفر ةريره ىلأ ن نع هنأ نع لیهس ىبأ نع رجب لعاب هبيتق شرم - ۱۸۸

 لا e ناضمر ءاج اذإ » لاف عيل نا لوسر

 [ ۳۲۷۷ ۰ ۱۸۹ : ىف ءاترط -۱۸۹۸ ثيدحلا ]

 سن ىبأ با ینربخآ لاق باهش نبا نع لبقع نع ٹیلا یدح لاق کسب "نب یم نشر - ۹
 رهش خد اذإ » اكلم للا لوسر لاق : لوقي ةنع ثلا یفر ةريره ابأ عمح هنأ هل دح هابأ نآ نیا یل

 « نيطايشلا تايللشو « ميج باوبأ تفلغو « ءامسلا باوبآ تحف ناضمر



 ثيدحلا ۱٩۰۰ ۱۳
ا سس م االاال

 ر

 نأ "اس یربخآ لاق بارش وبا نع لیقع نع ثیقا ىنثدح لاق _ريكب "نب حمام - ۰

 . اورطفأف ةومتبأر اذإو ءاوموصف ٌءومَعبأَر اذإ » لوقب يم ها لوسر تمعت : لاق اهنع "لا یضر رع نا

 « ناضمر لاله 0 نويو ليقع قدح : ثيل نع هريغ لاقو . « هل اورّدقاف e "ناف

 [ ۱۹۰۷ ۰ ۱۹۰5 : ىف هافرط - ۱۹۰۰ ثيدحلا ]

 . ناسنالا ىأ « لوقي له» لمتسلاد ىسخرسلاو , لوبجلل ءانبلا ىلع رثكألل اذک ( لاقي له باب ) هلوق

 . ريصضلا ةدايزب « هآر نمو » ىنبمشكللو ۰ ةفاضالا ريغب و ةفاضالاب ازئاج ىأ ( اعساو هلك ىأر نمد ) هلوق

 اعوفرم ةريره ىبأ نع ىربتملا ديعس نع دملا حيجن رشعم وبأ هاور فدعض ثيدح ىلا ةمجرتلا هذه ىراخبلا راشأو

 لماكلا ىف ىدع نبا هجرخأ «ناضمر ربث اولوق نكلو < هلا ءامسأ نم مسا ناضمر ناف « ناضمر ناو لو

 نسحلاو دهاجم نع یورو « هبشآ وهو بمک نب دم نع رشعم فأ نع یور دق : قمبلا لاق « رشعم یاب هفعط و

 لاقف اضیا كلذإ ىلانلا مجرت دقو . ىنا ثيداحأ ةدعب كلذ زاوجل یراخبلا جتحا دقو ۰ نيفيعض نيقيرط نم

 ناضمد تمص مكدحأ ناوقب ال د اعوفرم ةرکب ىبأ تبدح دروآ مث « ناضمر ناضمر رہشل لاقي نأ ىف ةصخرلا باب »

هب نآرقلا دوروب رهشلاب دييقتلل كستب دقو « ةجح لدعت ناضمر ىف ةرمع » سابع نا تیدحو « هلكهتق الو
 ثیح 

 رسلا وه اذه نأكو . ةاورلا فرصت نم ثيداحألا نم رش ظفل فذح نوكي نأ لاتا عم ( ناضمر ربش ) لاق

 نأ ةيمفاشلا نم ريثكو مهنم الفبا نبا نعو « ةيهاركلا كلام باحعأ نع لقنو , کس اب فنصلا مزج مدع ىف

 : ليقف ناضمر رهشلا اذه ةيم-7 ىف فاتخاو . زاوجلا ىلع رووجاو « هركي الف رهشاا ىلا هفرصت ةنيرق كانه ناك

 . لعأ هللاو اراح انمز هيف موصلا ءادتبا قفاو لمقو « رجلا ةدش ءاضمرلا نال قرحت ىأ بونذلا هيف ضمرت هلال

هيلي ىذلا بابا" ىف هلصوف لوالا ثيدحلا امأ ( ناضمر اومدقت ال : لاتو« ناضمر ماص نم : مع ىنلا لاقو ) هلوق
 

 نءدقتي ال » ظفلب ةريره ىلأ نع ةملس ىلأ نع ىع نع ماشه قيرط نم كلذ دعب هلصوف ىتاثلا امأ و « همام" هنفو

 وه ( ليبس ىبأ نع ) هلوق . « ناضمد اومدقت ال » ظفلب حي نع كرابلا نب ىلع قيرط نم لم هجرخآ و ,کدحآ

 نب كلام مع « ىحبصألا  ةيناتحتلاو ةمجعملا نيغلاب - نامغ ىبأ نب ثراحلا نب ورع نب ساع یا نب كلام نب عفان

 , ارصتخم هجرخأ اذك ( ةنجلا باوبأ تحتف ناضمر ءاج اذا ) هلوق . رع كردأ ريبك یعبات هوبأو « كلام نب سنأ

 نيدانساب نملا عج ىراخبلا نأ رهاظااو « ةيناثلا ىرهزلا ةءاور لثم هماتتب هجولا اذه نم یاسنلاو لسم هج رخأ دقو

 . ىرهزلا ةلاور ىف «ءامملا باوبأو , رفعج نب ليعامسا ةياور ىف « ةنجلا باوبأ» وهو ةراغملا عضوم ركذو

يعامسا خيش ىاعىفأ نب كلام سفأ ىبأ نب عفان لیہس وبأ وه ( سنأ ىنأ نبا ینئدح ) هلوق
 ن* وهو « رفعج نب ل

 نم دهب دانسالا اذهو . رفعج نب لعام اک مهنه %۶ وهو ىرهزلا ةذمالت هكردأ ترم یرهزلا خ ومش رافص

 عفان سفأ ىلأ نبا ىرهزلا دارم نأ ىتاسنلا نيب دقو . یرهزلا نع ةافولا ىف ليهس وبأ رخأت دقو « نارفالا ةباور

 نع خاص قيرط نم هجرخأو « هيبأ نع ليهم وبأ ینربخآ » باهش نا نع ليقع نع رخآ هجو نم جرخأف اذه

 نيب و هنیب نم فذحو هلسرأف ىرهزلا نع رمعم ثيدحلا اذه یورو « سنأ ىبأ نب عفان قربخأ » لاقف باہش نبا

یاسفلا لاق ءسنأ نع مت ینہ ليدع سيوأ ىبأ نب سيوأ نع ىرهزلا نع قامحإ نبا هاورو ۰ ةرب ره ىلأ
 . أطخ وهو 

 ىرابلا حف « ع جاو م



 موصلا باتک ۰ ۱ ۱
 دلاو صاع وبأ ناکو « ةرشعلا دحأ هللا دبع نب ةحلط لآ مهنم دارلاو ٠ مت ىنب ىلوم ىأ ( نییمیتلا ىلوم ) هلوق
 ل آىلاوه انسل : لوقي هيقفلا كلام ناكو « هيلا بسنف ةحاط اخأ هللا ديبع نب نايثع فلاح و اهنطقف ةكم مدق دق كلام
 نوكي نأ لمت : ىميلحلا لاق ( نيطايشلا تاسلسو ) هلوق . مهفلاح ىدج نكل و « حبصأ نم برع نحن امن مت
 نمز ىف اومنم اوناك مبل « همايأ نود ناضمر ىلايل ىف عقب مهل: نآ و « مهنم عملا وةرتسم نيطايشلا نم دارملا
 نوصلخم ال نيطابشلا نأ دارملا نوكي نأ لمتحو « ظفحلا ىف ةغاابم لساسنلا اوديزف عمسلا قارتسا نم نآرقلا لوزن
 « ركذلاو نآرقلا ةءارقبو تاوبشلا عق هيف ینلا مایصااب ماغتشال هريغ ىف هيلا نوصلخم ام ىلا نيملسملا ناتتفا نم
 وه هجرخأ ام دروأو هحيحص ىف ةم زخ نبا كلذل مجرتو « مهنم ةدرلا مو مهضعب نيطايشلاب دارلا : هريغ لاقو
 نم ةليا لوأ ناكاذا » ظفلب ةرب ره بأ نع ملاص ىلأ نع شعالا قيرط نم مک ااو هجام نباو یاسنا و ىذمرتلاو
 هيف لغت و » ظفلب ةرب ره ىلأ نع ةبالق ىبأ قيرط نم یاسنلا هجرخآ و « نجلا ةدرمو نيطايشلا تدفص ناضمر رهش
 اهنم قلغی مف ةنجلا باوبآ تحتفو , باب اهنم حتفي لف رانلا باوبأ تقلغو » هتياور ىف اص وأ داز « نيطايشلا ةدرم
 « ةي رخ نبا ظفل « ةليا لک كلذو رانلا نم ءاقتع هللو < رصقآ ملا یغاباب و لبقأ ريخلا ىغااب : دانم یدان و « باب

 « تلسلس یتعع_ وهو لالغالا یه و دافصالا تدش يأ ةروسکم ةليقث ءاف اهدمب ةمومضلا ةلمهملاب « تدفص » هلوقو
 لمتح : ضايع لاق « هلك ربشلا باب اهنم قلغي ملف ةنج لا باوبأ تحتف » هيف لاقو دومسم نبا ثيدح نم قببلل هوحنو
 « نينمؤملا ىذأ نم نيطايشلا عنلو هتمرح مظءت و رهشلا لوخدل هکمالبلل ةمالع هلك كلذ نأو هتقيقحو هرهاظ ىلع هنأ
 ديؤيو : لاق . نيدفصلاكنوريصيف ممئاوغ] لقي نيطايشلا نأو  وفعلاو باوشآ ةرثك ىلا ةراشإ نوكي نأ لمتحيو
 ٠ نوكي نأ لمت<و : لاق « ةحرلا باوبأ تحتف » ملم دنع بارش نبا نع سنو ةياور ىف هلوق ىتاثلا لاتحالا اذه
 ةرابع رانلا باوبأ قلغو « ةنجلا لوخدل بابسأ كلذو تاعاطلا نم هدابعل هللا هحتفي اع ةرابع ةنجلا با وبأ حتف
 نييزتو ءاوغإلا نع مزيجعت نع ةرابع نيطايشلا ديفصتو « رانلا ىلا اهباحأب ةليالا ىصاعملا نع مهلا فرص نع
 ىلا ةياورلا امأو . هرهاظ نع ظفللا فرص ىلا وعدت ةرورض الو  هجدآ لوآلاو : ريما نب نيزلا لاق  تاوپشاا
 باوبأ قلغ وهو هلباقي ام ليلدب ةنجلا باوبأ لصالاو « ةاورلا فرصت نف « ءامسلا باوبأو ةحرلا باوبأ » امف
 . حيباصملا حراش یتشبروتلا مزجو « طن هيفو ةياورلا ىف هذه ماقم اذه ةماقإل ءامسلا ىف ةنجلا نأ ىلع هب لدتساو « رانلا
 لذبب ةرات دابءاا لامعأ دعاصم نع قلغلا ةلازإو ةحرلا لزنت نع ةيانک ءامسلا باوبأ حتف : هترابعو ريخآلا لاهتحالاب
 صلختااو شح-اوفاا سجر نع ماوصلا سفنأ هزنت نع ةيانك منهج باوبأ قلغو , لوبقلا نس ىرخأو قيفوتلا
 لمف داحتسا ىلع کالا فيقوت ءامسلا باوبأ حتف ةدئاف : ىوطلا لاقو ٠ تاوبهشلا عمقب ىصاعملا نع ثعاوبلا نم
 . ةيحيرأب هاقلتيو هطاشن ىف ديزب ام قداصلا رابخأب كلذ فاكملا لع اذإ هيفو « ةميظع ةلزنع هللا نم هنأ و نيم اصلا
 ولف اريثك ناضمر ىف ةمقاو ىصامملاو رورشاا یرت فيك لمآ ناف : هرهاظ ىلع هلح حجر نأ دعب ىطرقلا لاقو
 ,هباذآ تيعورو هطورش ىلع ظفوح ینلا موصلا نيم اصلا نع لقت ام] انآ باوجلاف ؟ كلذ عقب مل نيطايشلا تدفص
 سآ اذهو هيف رورشلا ليلقت دوصقلا وأ « تایاورلا ضعب ىف مدقت اک مهلك ال ةدرلا مو نيطايشلا ضعب دفصلا وأ
 ايابسأ كلذل نال ةيصعم الو رش عقي ال نأ مهءيمج ديفصت نم مزلي الذا ؛ هريغ نم لقأ هيف كلذ عوقو ناف سوسحم
 ةراش] ناضمر ىف نيطامشلا ديفصت ىف : هريغ لاقو . ةيسنالا نیطایشلاو ةحببقلا تاداعلاو ةئيبخلا سوف :لاك نيطايشلا ريغ



 ۱۱۵ ۱۹۰۰-۱۸۰۱ ثيدحلا
 لاا

 اذا ) هلوق . ةيصعملا لمف الو ةعاطلا كرت ىف مهب لتعت الف كنع نیطابشاا تفك دق هل لاقب هنأك فلكم لا رذع عفر ىا

 ركحذب حرصم وه اذكو « كح ا ىلع مالكلا عم باوبأ ةسمخ دعب كلذب حيرصتلا ىأيسو لالحلا ىأ ( هومتيأر

 عقب لو « رهش ظفل ريغب ناضمر ركذ توبث بابلا اذه ىف هدار اب فنصملا دارآ ام'لو . ةقلعملا ةياورلا ىف هيف لالما

 وبأ روكذملا ريغلاب دارملا ( لا ثيللا نع هريغ لاقو ) هلوق . ةقلعملا ةياورلا ىف عقو اعلو ةلوصوملا ةياورلا ف كلذ

 نبأ نع ليقع ىنثدح ثرألا ىنثدج » لاق هقيرط نم ليعامسالا هجرخأ اذك < ثيللا بتاك اص نب هللا دبع حلاص

 ىف هلثم عقوو . ثيدحلا « اوموصف هومتيأر اذا ناضمر لالم لوقي ب هللا لوسر تعمس ه ظفلب هركذف « بارش

لاق : لاق رمح نبا نع عفان نع بويأ نع رمعم انا  قازراا دبع لاق ىرهزلا ةياور ريغ
 لالحل ل هلا لوس 

 ىلاعت هللا ءاش نإ هتركذ ثيح ثيدحلا اذه ظافلأ فالتخا نایب ىتأيسو « ثيدحلا « اوم وصف هومتيأر اذإ ناضمز

 ةينرو (استحاوااع ناضهر ماص نم صاب - >إ

 « مینا ىلع نوه بلا نع اهنع لا يضر ةئناع تلاقو

 ی نع لس ىلأ نع یجب انث دح ماشه انثدح مارا نب لس ان بس ۱
 هنع للا ىضر رب ره

 انا ناضمر مص نمو « هبنذ ني مدقت ام رَ اباتحاو انامإ راد ةليل ماق نم » لاق يلب ىنا نع

 « هبنذ نم عدقت ام ذل رفغ (ادتحاو

 ىلع اداتعاو ازاحيإ باوجلا فذح : دينملا نب نيزلا لاق ( ةينو اباستحاو انامل ناضمر ماص نم باب ) هلوق

 ىل طرش ةينلاو « هللا ىلا برقا لجال نوكي ا«] موصلا نال اباستحا هلوق ىلع ةين هلوق فطعو « تیدحا ىف ام

 لاح وأ زيي وأ هل لوعفم هنأ ىلع بصتنا : هریغ لاتو . لالا ىلع ابوصنم نوکی نأ لوالاو : لاق . ةبرق هعوقو

 باستحالاب و ؛ هموص ةيضرف قع داقتعالا ناعالاب دارملاو « ابسنحم انموم ىأ لعافلا مسا ىنعم ىف ردصملا نوکی ناب

 ةبيط هباوث ىف ةبغرلا ىنعم ىلع هموصي نأ وهو « ةعزع ىأ اياستحا : ىباطخلا لاقو . ىلاعت هللا نم باوثلا بلط

شئاع تلاقو ) هلوق . همابال ليطتسم الو همایصل لةثتسم ريغ كلذب هست
 اذه ( مهتاين ىلع نوثعبي : لقلب ىنلا نع ة

لا شیج وزفب » هلوأو امنع ريبج نب عفان قیرط نم ع ويبلا لئاوأ ىف فنصلا هلصو ثيدح نم فرط
 ىح , ةبمک

 نأ انه هنم لالدتسالا هجوو . ةمايقلا موي ىنعي « مهناين ىلع نوثعبي مث « مهب فسخ ضرالا نم ءاديبب اوناك اذ

 ةذخاؤملا تعقو مهتاين ىلع اوشعب اذإ مهناف راتخلاو هركملا روكذملا شيجلا ىف نأ ربخلا ءاضتقال لمعلا ىف اريثأت ةبنل

 عقوو « نعرلا دبع نبا وه ( ةللس ىبلأ نع) هلوق . ريثكىبأ نبا وم ( ىحي انثدح ) هلوق . هركملا نود راتخلا ىلع

ةياور ىف هوحنو «ةيلس وبأ ىنثد> » لس دنع هيبأ نع ماشه نب ذاعم ةياور ىف
 نم ) هلوق ٠ دحآ دنع ىحب نع نابیش 

 اياستحاو اناع] ناضمر ماص نمو ) هلوق . مايصلا رخاوأ ىف امل دوقعملا بابلا ىف هيلع مالكلا ىتأي ( ردقلا ةليل ماق

هاور دقو « رخأت امو ه ةبلس بأ نع وربع نب دم نع ةيلس نب دامح قيرط نم دمحأ داز ( هبنذ نم مدقت ام هل رفغ ۱
 

 اهنودب ةلس ىبأ نع ديعس نب ىحي قبرط نمد « ةدايزلا هذه نودب ورع نب دمع نع نوراه نب دیزب نع اضيأ دحأ

رخأ ةبلس نأ نع ىرهزلا ةياور ىف اضيأ ةدايزلا هذه تعقوو ۰ اضيأ
 هعباتو « هنع نايفس نع ةف نع قالا اهج
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 یر اک ةيتق همبا دقف , رکن سيلو : هرکنتساو « ديبقلا » ىف ربا دبع نبا هجرخآ نايس نع یجب نب دماح

 . ان ودب یرهزلا نع روهشلاو ؛ نايفس نع مهلك هدئاوف ىف یرقلا نب ركب وبأ هجرخأ ىحاجنلا بوقعي نب فسويو
 دقو . نسح هدائسإو نيوجو ین ر دا مامإلا دنع تماصلا نب ةدابع كثيدح یف افرا ةدايزلا هذه تعقو دقو

 نم » هلوقو . هلصحم اذهو « ةرخؤملاو ةمدقملا بونذلل « ةرفكملا لاصخلا باتک » ىف هقرط ىلع مالكلا تبعوتسا
 باتک ىف كلذ ىف ثحبلا مدقت دقو « روما دنع ص وصخ هنأ الإ , بونذلا عيمج لوانتيف فاضم سنج مسا + هبنذ

 لحما عوفرم نوكسف هلعاف مسي مل ال لوعفم وهو مدقت ال ةينبم ىه وأ « لحنا بوصنم وهف

 ناضءر ىف نوكي لی ینلا ناك ام ہوجا اپ - ۷
 هللا دبع نب هللا دبع نع باهش نبا ان ربخآ مس "نب مهاربا انت دح لیعاعا "نب یوم اش - ۲

 ىف نوکتیب ام جا ناكو « ریناب سانا وأ لي ینلا ناک لقمه هلا ىضد سابع نبا نأ ةبنع ونا
 هيلع ضرمب « حسنی تح ناضمر ىف قبل لك قلب مالسلا هيلع لیربج ناکو « لیرج هاقلي نيج ناضمر
 سرلا ام ريللاب ةّرجأ ناك مالسلا هيلع لبرج هی اذاف « آرا هي بنا

 سانلا دوجآ مقلب ىنلا ناک » سابع نبا ثيدح هيف دروآ ( نانعهد ىف نوكي ب ىنلا ناك ام دوجأ باب ) هلوق
 ريخلاب هلي هتيدوجأ نيب هيبشنلا هجو : ريذملا نب نيزلا لاق « ىحولا ءدب ىف یفوتسم هيلع مالک مدقت دقو « ريخلاب
 ايس نوكي ىذلا ماصلا ثيفلا لازنال ىلاعت هللا اهلسري ىلا ةحرلا حير جيرلاب دارلا نأ ةلسرملا حيرلا ةيدوجأ نيبو
 ةيافكللاو ىنغاا ةفصب وه نمو ةجاحلاو رقفلا ةفصب وه نم هر. و هريخ ميف ىأ , ةتمملا ريغو ةتيلا ضرألا ةباصال
 اب ةلسرملا جبرلا نع ةئشانلا ثيذلا معي ام رثكأ

 موصلا ىف هب لمعااو روزا لوق مد مل نم اپ - ۸

 ر ىبأ نع هيبأ نع یرب هلا دیعس نت دح بذ یا نا ان دح سابا یا نب مد ١ اشزو - ۳
 هماهط عدی نأ ىف ةجاح لل سيف هب لسلاو روثلا لوق 'عدي | نم » هالي هلا ؛لوسر لاق : لاق هنع لا

 « هبارشو
 [1۰0۷ : ىف هفرط - ۱۹۰۴ ثيدحلا ]

 نب نیزلا لاق . «موصلا ىف ینافصاا ةخسن ىف داز ( هب لسملاو دوزلا لوق ) كرقي ىأ ( عدي مل نم باب ) هلوق
 ناکف هتدهع ىف عقول نيعم کحم هنع.ربع ول وأ < ةمجرتلا تلاطل ربا ىف ام ىلع صن ول هال باوجلا فذح : رينا
 نبا ءاور دقو « بئذ ی نبا نع تاياورلا شک أ ىف اذك ( هيبأ نع ىربقملا ديعس انئدح ) هلوق . حص ام زاحيالا
 « هيبأ نع » لقي لف هنع جارسلا نب! ءاورو . ةغامجلا لم هنع عيبرلا هادد : هيلع فلتخاف بئذ ىلأ نبا نع بهو
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 ىلع هيف فاتخاو ۰ اضيأ هطاقساب بئذ ىب أ نبا نع دلاخ نب داح قیرط نم ليعامسالا هجرخأ و « ىناسنلا ابجرخأ
 ركذو « هابئاب ةعزخ نباو هجام ناو یاسنلا هجر خأو ۰ طاقسإلاب هقيرط نم نابح نبا هجرخأف كراملا نا

 نه دحأ هجرخأ دقو « اضیآ طاقسالاب بئذ ىبأ نبا نع هايود یحم نب سنوبو نوراه نب ديزي نأ ىنطقدادلا
 « اهلوقي لاوحالا رثكأ فو هببأ نع لوقب ال ةرات ناك بثذ يآ نبا نأ رهظي ىذلا و « « هيبأ نع » هيف لاقف ديزي
 « ةر ره ىبأ نع ةبلعت نب هقا دبع نع ىرهزلا نع » لاقف رخآ دانساب بئذ ىبأ نبا نع ىنارحلا ةداتق وبأ هاور دقو
 ىبأ نبا نع سنوي نب دحأ نع بدالا ف فنصلا داز ( هب لمملاو روزا لوق ) هلوق ٠ لوالا ظوفحا و ذاش وهو

 بهو نبا ةياور فو ٠ بثذ ىفأ نبا نع امهالك نوراه نب دیزب و جاجح نع دحا اذكو « لبهجلاو د بئذ

 ريمضلا لمج « هب لمعلاو لبجلاو روزلا لوق عدب مل نم » كرابلا نبا قيرط نم هجام نبالو « موصلا ىف لبجلاو »
 ىأ ثيدح یذمرتلا ىور الو , براقتم ینعلاو روزلا لوق ىلع دومی هلمج لوالاو « لوجلا ىلع دوعي « ه » ىف
 انخلا عدب مل نم » ظفاب طسوالا فى اريطلا هجرخآ سنأ ثيدحو : تلق . سنأ نع بابلا فو : لاق اذه ةريره
 . مدقت ا هاضتفت ىأ هب لمملاو ۰ هفلا لبجلاو ۰ بذكلا روزلا لوقب دارملاو « تاقث غرو تةكلاو

 هانعم او « همايص عدب نأب سوي نأ ءانعم سبل : لاطب نبا لاق ( هبارشو هماعط عدي نأ ىف ةجاح هت سيلف ) هلوق
 هرمأی لو . اعذب ىأ « ريزاتخلا صقشيلف رخلا عاب نم » هلوق لثم وهو « همم ركذ امو روزلا لوق نم ريذحتلا
 جاتع ال هقا ناف ۰ هل موبفم الف « ةجاح هف سيلف » هلوق امأو . رخلا عئاب مثال مظعتلاو ريذحتلا لع هنكلو اهحبذب
 لا ملا دیه نب رحم وبأ قيس دقو . ةدارالا عضوم ةجا ا عضوف همايص ىف ةدارإ هل سيلف هانعم اع ]و ‹ .ىث ىلا

 هنم هبلط اثیش هيلع در نا بضغلا لوقب اک لوبقلا مدع نع ةيانك وه لب : ةيشاحلا ىف رينملا نبا لاق « كلذ نم ءىش

 هلوق اذه نم بيرقو « هنم ملاسلا موصلا لوبقو روزلاب سبلتملا موصلا در دارلاف < اذکب ىل ةجاح ال : هب متي لف
 هنع أشني ىذلا هاضر بيصي نل هانعم ناف ( کنم ىرقتلا هلاني نكلو اهؤامد الو اهموحل هقا لاني نل ) ىلاعت
 مايصلا باوث نأ هانعمو ؛ همايص ىلع باثي ال ركذ ام لمف نم نأ ثيدحلا اذه یضتقم : برملا نبا لاقو ۰ لوبقلا

 عوجلا سفن موصلا ةعرش نرم دوصقملا سيل : ىواضيبلا لاو . هعم ركذ امو روزلا ماب ةنزاوملا ىف موقي ال
 ها رظنب ال كلذ لصحم مل اذاف ۰ ةنئمطملا سفنل ةرامآلا سفنلا عيوطتو تاوهشلا رسك نم هعبقي ام لب « شطملاو
 هب لدتسا و . ملعأ هلاو ببسلا دارأو ببسلا ىننف « لوبقلا مدع نع زاحب « ةجاح هلل سیل » هلوقف « لوبقلا رظذ هبلا
 ىف نأب ريبكلا کبسلا باجأو . رئابكلا بانتجاب یفکت رئاغص اهنأب بقعت و « موصلا صقنت لامفألا هذه نأ ىلع
 لع ام هب لمعلاو روزلا لوقو بخملاو ثفرلا نآل . لوألل ةيوق ةلالد موصلا لوأ ىف ىضم ىذلاو بابلا ثيدح
 هيف اهرکذل نكي مل اهب راتب مل هيف تلصح اذإ رومالا هذه تناك ولف ٠ اقلطم هب رومأم موصلاو اقلطم هنع ىبنلا
 , اهريغ ىلع موصا ىف اهحبق ةدايز امهدحأ : نءرمأ ىلع انتبن نيثيدحلا نيذه ىف تركذ الف ‹ همهفي ىنعم هيف ةط ورشم
 لجال كلذ حبقي نأ ىضتقت مالكلا ةوقو , هيف لاك ةفص اهم هتمالس نأو « اهنع موصلا ةمالس ىلع ثحبلا ىناثاو
 فيلاكشاا نأ كش الو : لاق مث . صقن امنع لي مل اذاف : لاق « اهنع ةمالسلاب لكي موصل نأ كلذ یضتقف « موصلا
 هنال تالا ىف اك ضحملا مدملا موصلا نم دوصقلا سيل و « ةراشالا قيرطب ىرخأ ىلع اهب هبنيو ءايشأب درت دق
 هللا ففخ قشي كلذ ناك ال نكل . تافلاخنا عیج نع كاسمإلا لصألا ىف هب دصقلا لعل و « عامجالاب ةينلا هل طرتسي
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 كيداحأ هتنمضت ام كلذ ىلا دشرأو « تافلاخلا نع كاسمالا ىلع كلذب لفاغلا هنو « تارطفلا نع كاسمالاب مأ و

 . لعأ هقاو تالكملا نم تافلاخنا نم اهادع ام بانتجا و ابجاو تارطفلا بانتجا نو بف « هدارم ها نع نيبملا

 لکشم وهو + مئاصلل ةبيغلا ىف ديدشنلا ىف ءاج ام مجرت ثيدحلا اذه یذمرتلا جرخآ ال : یذمرتلا حرش ىف انخیش لاقو

 قفاو دقو ‹ بذکلا وه روزلا لوقو « هركي اع هريغ ركذي نأ ان . هب لمعلا الو روزلا لوق تسيل ةبمغاا نال

 هب لمعلاو روزلا لوق رکذ نم اومهف مهنأكو « ثيدحلا اذه اورکذو ةبيغلاب اومجرتف نئسلا باحصأ ةيقب ىذمرتلا

 هقالطإ حصي هناف لبجلا یهو هقرط ضعب ىف تدرو ىلا ةدابزلا ىلا ةراشإ هيف نوكي نأ نکع و « قطنلا ظفح سالا

 لكي لمعلاو ىأ لبجلا ىلع اضيأ دوعي نأ لمتحيو « دوزلا ىلع دوعيف « هب لمعلاو د هلوق امأو . ىصاعملا عیج ىلع

 بئذ ىبأ نبا نع نوراه نب ديزي قيرط نرم « بعشلا ه ىف قبلا دنع عقو « هق سيلف ٠ هلوق : ( هيبنت ) 00

 مئاصلل ريمضلاف افي رحت نكي مل ناف « ريمض ءاهو ةدحومب « هب سالف »

 مش اذإ “عاص ىلإ ؛لوقی له باپ - ٩

 رام یبا نع هاطع ینربخآ لاق رج نا _ نع سوب "نباشه ان ربخأ یسوم نب هاربا اشم - ۰۶

 الإ هل مآ نبا لع لك ا لق » عت هلا لوسر لاق : لوقي هع هلل ىضر ةرب ره ابأ مع هنأ تای

 باس ناف ۰ بّدصَیالو فر الن ؟دحأ موص موي ناك اذإو ٠ ةن مایصلاو «هب ىزُجأ انأو ىل هناف ماسلا

 . كالا جير نم ها دنع بّيْطأماملا من فونت هديب دمع سَ ىذلاو . مئاص ورم ىنإ للف لاق وأ ذحأ

 « هموّصب حرف هيد ی اذإو «خ رف َرطفأ اذإ : احرف ناتحارف منا
 لبق ىفوّتسم هيلع مالكلا مدت دقو « ةريره فأ ثيدح هيف دروأ ( تش اذإ مئاص نإ لوقي له باب ) هلوق

 لدي نيسلاب مهضعبلو « ةمجعم ءاخ اهدعب ةنكاسلا ةلمهملاب شکالل اذك ( بخصي الو ) هيف هلوق . باوبأ ةتس

إ و ؛ موصلا ةلاح هديك أت كلذ نع ىبنلاب دارملا نأ مدقت دقو « حايصلاو ماصخلا بخصلاو  هانمع وهو داصلا
 ريغف ال

 ةفيص اهنأك واولا فذحب « فلخل د ینپمشکلاو 2, رثكألل اذك ( فواح ) هلوق ۱ اضيأ كلذ نع یبنم مئاصلا

 اذا : امهحرفي ناتحرف ماصلا ) هلوق .ةرع و رمتک ةدسحولا ىلع « ةفلخل » ظفلب یراخبلا ريغ ىف ىوريو « عمج

 ماص هلوقك ريمضلا لصوو راج لا فذغ ام حرفي هلصأ « امهحرفي » هلوقو « « هرطفب » لسم داز ( حرف رطفأ

 وهو یعیبط حرفلا اذهو , رطفلا هل حيبأ ثيح هشطعو هعوج لاوزب حرف هانعم : ىطرقلا لاق < هيف ىأ ناضمر

 ىلع ةنوعمو هر نم فيف#و ةتدابع ةماخو هموص مام هنا ثيح نم وه اع] هرطفب هحرف نإ ليقو «.مهفلل قباسلا

 ساناا تاماقم فالتخال هبسحب دحأ لك حرفف , ركذ ام معآ وه ام ىلع للا نم عنام الو : تلق . هموص لبقتسم

 . هركذ ام .ىث هیس نوكي نم وهو ابحتسم نوكي نم مهنمو « ىعيبطلا وهو احابم هحرف نوكي نم مهنف « كلذ ىف

 باوشب وأ هبرب هرورسل ام] هبر ءاقل دنع ىذلا حرفلا ليقو . هباوثو هنازجب ىأ ( هموصب حرف هبر قل اذاو) هلوق

 ءازجلا بترت و هموص لوبقب ذئنبح حرفی لب موصلا ف لوالا رصحني ال ذإ رهظآ ىتاثلاو : تلق . نیلاتحالا ىلع هبر

 هيلع رفاولا
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 "هب هزل سك ع اخ نار موصلا تیصاپ - ۰
 لبيع مم شا انأ انب » لاق قلع نع ”ييهاربإ نع_شمعألا رن 570 ىلأ نع نابع شی — ۱۰ 6

 نمحأو « مبل ضا هللاف « جوری ةءابلا ”عاطتسإ نم : لدف ی ”ىنلا مم انك » لاقذ نا یضر هلا

 [ ٠.١١ ۰ ۰۰۹4 : ىف هافرط - ۱۹۰۵ ثيدحلا ]

 هريغل و , رذ ىبال اذک « ةدحوم اهدمب یازلا نوکسو ةلمهملا مضب ( ( ةبزعلا هسفن لع فاخ نمل موصلا باب ) هلوق
 فنصلا دروأ مث . تنملا ىف عوقولا ةدارإ نم اهنع أكني ام ةيوزملا نم فوحلاب دارملاو « واو ةدايزبب « ةبوزملا د
 دا قا ها اذا کبک قوتس هيلع مالكلا ىن أ يسو « روهشملا دوعسم نبأ ثيدح هيف

 دمو ميو واولا رسکپ ( ءاجو هل هناف موصلاب هيلعف ) هلوق ٠ حاكنلا ةبهأ دحي مل ىأ « عطتسي مل نمو » هيف هلوق
 ةوبشل عمات م وفلان ءاضتقمو ۰ هت وېش عطقنت كاذ هب لعفي نمو « اهقورع ضر ليقو <« نيتيصخلا ضر وهو

 سالا أديم ىف حقي امنإ كلذ نكل ٠ ةوهشثلا ريثي ام كلذو ةدارحلا جييمن ىف ديزي موصلا نأب لكدتساو . حاكنلا
 لعأ هللاو ٠ كلذ نكس هداتعا و هيلع یداع اذاف

 «اورطفأف هومتيأر اذإو ؛ اوموصف الملا ”ميأر اذإ » یب ئدلا لوف بسا - 3١

 ي مدت كّشلا موب ماص نم » رامع نع لص لاقو

 لوسر نا » اههنع شا < ىضر رع * نب هللا دبع نع فان نعر كلام نع هلم ؛ ی نا دبع اره - ۱۰-۹

 ا یی ی ا ت کز للي هلا

 اولك أذ عبط ع E "يلح اوموصت الف بل ةنورشعو سن "ریش لر دا

 < نیال ةدملا

 دبی ی یوم و

 [ ۵۳۰۲ ۰۱۹۱۴ : ىف هافرط - ۱٩۰۸ ثيدحلا ]

 لاق : لوقي هنع هلا یضر#ت رره ابآ تعم : لاق دايز نب دان دح ةبعش ان دح مد شر - ۹
 جاوا أف کسیلع بع ناف « هتيؤ”رل اورطفأو هرز اوموُص » - ساق وبأ لاق : لاق وأ - جیب

 « نيئالث نابعش
 نهار ار دبع نب ةمركع نه يص نب هللا دبع نب جم نع جرج نا ٍنع مما وبأ شرم - ۰



۱۳۰ 
 موصلا باتک ۰

 5 - ا NES 7 فو < کت کر

 ادغ ًاموب نورشعو ةمسئ یفَم امف اره هئاسن نم ىلا تكي 'ىنلا نأ » اپع هللا یفر لس مأ نع

 ِ کا تر ل دك 1 قول ف شا
 « اموی نيرشعو ةعسن نوکی "رهشلا “نإ : لاق ًارهش لخدن ال نا تلخ كنإ : ليقف - حاروأ-

 [ ٠٠۲١۲ : ىف هفرط - ۱۹۱۰ ثيدحلا]
 و 0 ۰ ۳ ۳9 ۱

 لاق هنع ثنا يضر ,سنأ نع دي نع لالب "نب نامل ات دح هللا دبع ن ٍزيزعلا دبع اشو -- ۰۱
 ت و ۳۳ 2 5 2 0 » 1 1 می

 : اولاقف « لات م ةليل نيرشعو (هسن ةبرشم ىف ماقأف ءهلجر تكفنا تناكو . هئادن نم هب للا لوسر ىلآ»

 « نیرشعو مسن ”نوكب رهشلا "نإ :لاقف « ارهش تيل آ هللا لوسراي
 نع دعس نب مهأربإ ةياور نم سم ظفل ةمجرتلا هذه ( اوموصف لالملا متيأد اذا : ےب ىنلا لوق باب ) هلوق

 ظفلب هيب أ نع ملاس نع باهش نبا قيرط نم مايصلا لوأ ىف فتصل قبس دقو « ةريره ىلأ نع ديعس نع باوش نبا

 تب دح اهردصف : انسح ابيترت ابتر كشلا موي موص ن ىلع لدت تیداحآ بابلا ف یراغبلا رکذو « هومتيأر اذا ه

 رخالا و «هل | وردقاف کیلع مغ ناف » ظفاب امهدحأ نیپج و نم رمع نبا تیدح م ۰ هماص نم نايصعب ح رصلا راع

 اضيأ سع نبا تبدح ریظظتسا مث « هل اوردقاف هلوق نم دارلا نايب كن دصقو « نيئالث ةدملا اولك أف » ظفلب

 نأب احرصم ريع نبا ثيدحل ةريره بأ ثيدح نم ادهاش ركذ مث , ةثلاثلا ىف ماپیالا سبحو اذكهو اذکم رهشلا »

 ثيدح نم نيرشعو اعست رهشلا نوک ىف ريع نبا ثيدحل ادهاش ركذ مث ؛ نابعش نم نوکت اهب روم الا نیئالثلا ةدع

 هللا ءاش نإ اثيدح اثیدح اهلع ملكت أسو « كلذك سنأ ثيدح نمو . نورشعو عست رهشلا نأب هيف احرصم ةلس مأ

 نزو ءافو ىازب رفز نبا ةحوتفملا ماللا فيفختو ةلمهملا رسكب وبف ةلص امأ ( حلا رامع نع ةلص لاقو ) هلو . ىلاعت

 فورعملاو 5 مش نب ةلص هنأ معزف مزح نبا موو 5 مهالضفو نيعب الا رابك نم ةلمهمو ةدحوء یسبع فوك ريع

 ىاسنلاو ىذمرتلاو دواد وبأ هلصو دقو « ثيدحلا اذه لصو نم عمج دنع هب احرصم عقو اذكو « رفز نبا هنأ

 راپ نب دامع دنع انك » مدنع هظفلو هنع قحإ ىبأ نع سيق نب وربع قيرط نم ؟ ام لاو نابح ناو ةميزخ ناو

 نبا ةياور فو « كشلا موي ماص نم : رامع لاقف « مئاص ىنإ لاقف موقلا ضعب ىحنتف . اولک : لاقف ةيلصم ةاشب ىنأف

 نع دوصنم قيرط نم ةبيش ىبأ نبا هجرخأ نسح دانساب عباتم هلو « « هيف كشي ىذلا مويلا ماص نم هريغو ةميزخ

 : لاقف لكف لاعت رابع هل لاقف « لجر مزتعاف . هيف كشي ىذلا مويلا ىف مهنولأسي موتآ هعم اسانو !رامع نا » ىعبر

 نع رخآ هجو نم قازرلا دبع هاورو « لكو لاعتف رخآلا موبلاو هقاب نمؤت تنك نا : راع هل لاقف , مئاص ىفإ

 . ةمركع نع كامس ةياور نم هيوهار نب قحسإ هجرخأ رخآ هجو نم دهاش هلو « رامع نع لجر نع یعبر نع روصنم

 نال شل موب موص ميرحت ىلع هب لدتسا ( أَي مساقلا ابأ ىصع دقف ) هلوق . هيف سابع نبأ ركذب هلصو نم مهنمو

 ىف نوفلتخم ال مدنع دنسم وه : ربلا دبع نبا لاق ٠ عوفرملا ليبق نم نوکبف هبأر لبق نم كلذ لوقي ال ىباحصلا

 امنا : بطلا لاق . اکح عوفرم اظفل فوقوم هنأ باوجلاو . فوقوم وه :لاقف كلاما ىرهوجلا مهفلاخو . كلذ

 ماص نمي فيكف عرشلا بحاص نايصعل ببس كش ىتدأ هيف موي موص نأ ىف ةغلابم كنشلا موي لقي مو لوصوملاب ىنأ
  لظ یدآ مم سن وأ نيذلا ىأ < اوبلظ نيذلا ىلا اونكرت الو ) ىلاعت هلوق هوحنو « تباث مئاق هيف كشلا اموي

 « مماقلا » هلوقو « كشلا موي » ظفلب قرطلا نم ريثك ىف عقو هنأ تلع دقو : تلق . هيلع رمتسلا لظلاب فيكف

 , كلذ ريغو اناكمو انامز هماكحأ ها دابع نيب مسقي ینلا وه هنأ ىلا ةراشالا ةينكلا هذه ركذ صيصخت ةدئاف ليق



 ۱۳ ۱۹۱۱ ۰۱۹۰۰ ثيدحلا

 ظفلب عفان نع رخآ هجو نم ءاج و « هل اوردقاف» هلوق ىلع هيف عفان نع كلام نع ةاورلا قفتاف ربع نا ثيدح امآ و

 نع قازرلا دص هجرخأ اذكهو « عفا ع رع نب هللا ديبع قيرط نم لسم هجرخآ كلذك « نیئالث !وردقاف د

 « نيئالث اودمف » لاقو ةب عفان نع داور ىبأ نب زیزعلا دبع انربخأو : قازرلا دبع لاق « عفان نع بويأ نع رمعم

 نع هريغو فارفعزلا هاور كلذكو « هل اوردقاف » هلوق ىلع هيف اضيأ رانید نب هللا دبع نع كلام نع ةاورلا قفتاو

 یعفاشلا نع ینزلاو ناملس نب عییرلا هجرخأو ؛ ینعقلا نع « أطوملا » ىف هريغو ىبرحلا قمحسإ ءا ور اذكو « ىمفاشلا

 ةياور تناك نا «ةفرعملا د ىف قبلا لاق « نيثالث ةدعلا اولک أف مكيلع مغ ناف» ىنعقلا نع انه یراخبلا هلاق اک هيف لاقف

 نم ظفللا اذه ةبارغ عمو : تلق . نیپجولا ىلع هاور دق كلام نوکیف ةظوفحت نیپجولا نيذه نم ىنعقلاو ىعفاشلا

 نبا هاود ام اهنمو « نيئالثلا نييءتب رمع نبا نع ملاس قيرط نم اضيأ ىعفاشلا هاور ام اپ : تاعب اتم هلف هجولا اذه

 نم دهاوش هلو « نیئالث اوكف کیلع مغ ناف » ظفلب رع نبا نع هيبأ نع دیز نب دم نب مصأع قيرط نم ةميرزخ

 قلطو ةركب ىبأ نعو , امهريغو ىتاسنلاو دواد ىبأ دنع سابع نباو ةريزه أو < ةميزخ نبا دنع ةفيذح تردح

 هرهاظ ( لالملا اورت ىح اوموصت ال ) لوق . مهريغ نعو مهنع ىرخأ قرط نم هجرخأو < قبلا دنع ىلع نبا

 نيب قرف ءاللعلا ضعب و « لبقتسلا مويلا موص ىلع لوح هنكل ارامن وأ اليل تدجو ىم ةيؤرلا نيح موصلا باحيا

 لبق ناضمر موص ءادتبا نع یا ف رهاظ وهو « اقلطم هوبجوأف عامجالا ةعيشلا فلاخو , هدعب وأ لاوزلا لبق ام

 نكل ۰ هب كسم نمل كلذ ىنكل ةلجلا هذه ىلع راصتقالا عقو ولو « اهريغو مهلا ةروص هيف لخدیف لالحلا ةيژر

 دارملا نوكي نأ لمتحاف « هل اوردقاف مكيلع مغ ناف » هلوق وهو ةبش فلاخلل عقوأ ةاورلا ثك  ءاور ىذلا ظفللا

 نأ لمتحو . رخآ کح هلف مغلا امأو «وحصلاب اقلعتم ةيؤرلا ىلع قيلعتلا نوكيف « مفلاو وحصلا كح نيب ةقرفتلا

 دارملا : اولاقف روما بهذ ىتاثلا ىلاو . ةلبانحلا شك أ بهذ لوألا لاو . لوالل !ادكؤم ىلاثلا نوکیو ةقرفت ال

 رخالا تاياورلا ليوأتلا اذه مجرب و ۰ نيثالثلا مام اوبسحاو رهشلا لوأ ىف اورظنا ىأ « 4 اوردقاف » هلوقب

 دقو « ثيدحلاب ثيدحلا رسف ام ىلوأو « اهوحنو « نيثالث ةدملا اولمك أف » هلوق نم مدقت ام یهو دارملاب ةحرصملا

 تابعش ةدع اولک أف » ظفلب ىرت اک ىراخبلا اهاورف اضيأ ةدايزلا هذه ىف ةرب ره ىبأ ثيدح ىف فالتخالا عقو

 هيف اول ةبعش نع ةاورلا رثكأ ناف كلذب درفنا هخيش مدآ نا ليق دقو « كلذ ىف درو ام حرصأ اذهو « نيئالث

 هدنع عقو ام ىلع هدروأ مدآ نوكي نأ زوجيف لاق« هريغو لسم دنع وهو ليعامسالا كلذ ىلا راشأ « نيثالث اودمف »

 ناف » ظفلب مدآ نع ديزي نب مهاربا قيرط نم قببلا هاور دقف ٠ حيمص ىيعامسالا هنظ ىذلا : تلق . ربخلا ريسف# نم

 هدژیو . ربخلا سفن ىف ریسفتلا جارد] ىراخبلل عقوف ' نيئالث نابعش اودع ىنعي « اموب نیئالث اردعف يلع مغ

 وه هددعب رومأملا نأب رعشپ هناف « نيموي الو موي موصب ناضمر اومدقت ال » ظفلب ةريره ىبأ نع ةللس ىبأ ةياور

 ربش لك لوانتي وهو «ددعلا اولک أف » ظفلب دايز نب دمع نع ملسم نب عیبرلا قيرط نم لسم هاور دقو « نابعش

 ظفحتي هلي هللا لوسر ناك » ةثئاع ثيدح نم هحبض ىف ةعزخ ناو هححصو ىنطقرادلا یورو « نایعش هيف لخدف

 دواد بأ هجرخآ و « ماص مث اموي نيئالث دع هيلع مغ ناف « ناضمر ةيؤرل موسی مث هريغ نم ظفحتي الام نابمش نم

 ىح رهشلا ومدقت ال » اعوفم ةفيذح نع ىعبر قيرط نم ةعزخ ناو ىتاسنلاو دواد وبأ یورو . اضيأ هريغو

 لجد نع ىعبر نع هيف باوصاا ليقو « ةدملا اولئكت وأ لالحلا اورت ىتح اوموص مث « ةدملا اولکت وأ لالحلا اورت

 ىرالا حقه ع ج ۱۱ - م



 موصلا باتک ۰ ۱۳۲

 اذ] ام یهو  ةلأسملا هذه ىف دحا9 : « قيفحتلا » ف ىزوجلا نبا لاق . هتص ىف كلذ حدقب الو « مجم ةياحصلا نم
 . ناضمر نم هنأ ىلع هموص بحي اهدحأ : لاوقأ ةثالث - نابعش نم نيئالثلا ةليل رتق وأ مغ لالملا علطم نود لاح
 كلام لاتو « یعفاشلا لاق هبو « ةداع قفاوي الفن و ارذنو ةرافکو ءاضق لب « اقلطم الفن الو اضرف زوجي ال اهنا“

 . رطفلاو موصلا ىف مامالا ىأر ىلا عجرملا املا . كلذ ىوس امع زوحيو ناضمد ضرف نع زوحي ال ةفينح وبأو
 نا نع عفان نع بوآ انثدح ليعامسإ انثدح : لحأ لاق « تدحا ىوار یاحصلا ىأر قفاوم هنأب لرالا جتحاو

 نم ثعبي نورشعو عست نابمش رم یضم اذا رمع نبا ناكف : عفان لاق « هل اوردقاف » طفلب ثيدحلا رک ذف رمع

 . اعاص حبصأ لاح نإو ۰ ارطفم حیصآ رتف الو باح هرظنم نود لحب لو رب مل ناو « كاذف ىأر ناف « رظني
 مویلا ترطف ال اهلك ةنسلا تمص ول : لوقب رع نبأ تمم مكح نب زيزعلا دبع نع هعماج ىف یروثلا ىور ام امأو
 دمحأ نع روبشملا وه اذهو , كش موب ىمسي ال موصلا ابف بجوأ ىتلا ةروصلا ىف هنأ امبنيي عماف « هيف كشي ىذلا
 لاح اذإ اماف . هتداش كاملا لبقي ال نم هتيؤرب دهش وأ لالحلا ةيؤر نع سانلا دعاقت اذإ امب كشلا موب صخ هنأ
 ىنلا : هحيقنت ىف ىداملا دبع نبا لاق « ىناثلا هباحصأ نم نيققحلا نم ريثك راتخاو . اکش ىمسي الف ءىش هرظنم نود
 , امهريغو ناضمرو نابمش كلذ ىف ءاوس نيئالث لك أ مغ ربش ىأ هنأ .دعاوقلا یضتقم وهو- ثداحألا هيلع تلد
 اولك أف کیلع مغ ناف هتيؤرل اورطفأو هتيؤرل اوموص ه هلوق وهو نیتلبا ىلا عجري « ةدملا اولك أف هلوق اذه ىلعف
 ةدع ىأ رك «ةدملا اولك أف» هلوق ىف ماللاف هيلع لدت تیداحالا ةيقبو « كرطف وأ کموص ىف مكيلع مغ ىأ « ةدعلا

 ريغ نابعش ناك ول ذا « كلذ ىف هريغو نابعش نيب قرف الف « مغ اذإ لاک الاب رهش نود ارہش هِي صخي مو « رہشلا
 ةئيبم لب « ةدعلا اولك أف » لاق نمل ةفل اخ « نابعش ةدع اولك أف » ىور نم ةءاور نوکت الف هنيبل لاک الا اذهب دارم
 رپشلا اوايقتست الو نیئالث ةدعلا اولك اف باس هنيبو منيب لاح ناف د یرخالا ةياورلا ىف هلوق كلذ ديؤيو . اهل

 نم ىسلامطلا هاورو 2 اذكم سايع نا ثيدح نم ىلعي وأو ةعزخ ناو نتسلا باحأو دجحآ هجرخآ « الافتسا

 نا نع نیذح نب دمحم قیرط نم یاسلا یورو « نابمش نم موب موصب ناضعمر اوابقتست الو » ظفلب هجولا اذه

 بهذو < نیلیوأت هيف ءالعل نأ مدقت ( هل اوردقاف ) هلوق . « نیئالث ةدعلا اولک أف يلع مغ ناف » ظفلب سابع
 نب فرطمو ةيعفاشلا نم جرس نب سابملا وبأ هلاق « لزانلا باسحم هوردقاف هانعم : اواق ثلاث ليوأت ىلا نورخآ
 نم وه سيلف ةبيتق نبا امأو « فرطم نع حصي ال : ربلا دبع نبا لاق « نیئدحا نم ةبيتق نباو نيعباتلا نم هللا دبع
 هيلع ام یعفاشلا نع فورعملاو رس نبا ةلأسم ىعفاشلا نع دادنم زبوخ نبا لقن و : لاق . اذه لثم ىف هيلع ج رعب

 اولك أف » هلوق نأو « معلا اذهب هللا هصخ نا باطخ ءهل اوردقاف د هلوق نأ حيرس نبا نع برملا نبا لقنو « دوهجلا
 سمشلا باسح موق ىلع بحي لاحلا فلتخم هدنع ناضهر بوجو راصف : ىبرعلا نبا لاق . ةماعلا باطخ « ةدعلا
 ةفرعم یه رمقلا لزانم ةفرعم : حالملا نبا لاو . ءالبنلا نع ديعب اذهو : لاق , ددعلا باح نيرخآ ىلعو رمقلاو

 سوسح صب كردت رمقلا لزاذم ةفرعش : لاق « داحالا هتفرعع صتخم قیقد مأف بالا ةفرعم امأو « ةلهألا ريس

 لقثو . هسفن ةصاخ ىف ام فراملا قح ىف هب لاقو حرس نبا هدارأ ىذلا وه اذهو « موجناا بقارب نم هکردب
 ىف قحسا وبأ امأو « بيطلا ىبأو لافقلا رارتخا وهو ٠ هزاوي لاق امو هيلع كلذ بوجوب لقي مل هنأ هنع یاب ورا
 صوصخ ىلا ةبسنلاب ةلأسلا هذه ىف ءارالا تددصتف ةروصلا هذه ىف موصلا موزل حيرس نبا نع لقنف « بذهملا د
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 كة بس سس و ی جست ی سس

 بساحلا زوج املا « "یزج و زوج اهنا « ضرفلا نم "یزج الو زاوجلا اهدحأ : لزانلا و باسحلا ىف رظالا

 لاو و . اقلطم اههريذلو ام زرعب |مسماخ ۱ مجنلا نود بساحلا دیاقت امهریفا و اهل زوج اهمب ار « مجنملل ال هلو

 ىف لاف كلذ ىلع عامجالا هلبق رذذلا نا لقن و : تلق . انباععأ نيب فالخ الب همرلب الف باساب امآ غابصلا نبا

 رک أ نع مص دقو « ةمالا عامجاب بحي ال وحصلا عم لالما رب مل اذا نابعش نم نيثالثلا موب موص : فارشالا

 « هلبق عامجالاب اج وجع ناک مهیب قرف نف « هريغو بسلح نيب لصفب لو قلطأ اذكه « هتهارك نيعب اتلاو ةباحصلا

 هنأ عم نيرشعو عست ىف رپشلا رصح هرهاظ ( نورشعو عست روش ) هلوق . باب دعب كلذ ىف هحبلا ةءقب ىن اسو

 ريش دارملاو دبعلل مالا وأ نيرشعو ةعست نوكي ربشلا نا ىنملا نأ باوجلاو « نيثالث نوكب دق لب هيف رصحنب ال
 انس ام کا نيرشعو اعست هب ىنلا عم انعص ام د دوعسم نبا لوقل بلغالا رثكألا ىلع لوم وه وأ هايعب

ف هلوق لوألا دي يو « ديج دانساب دحآ دنع ةشئاع نع هلثمو ,ىذمرتلاو دواد وبأ هجرخأ « نيل
 ةبلس مأ ثيدح ى

 نا لاقو ۰ اموي ن رشعو ةعست نوكي رپشلا نأ بابلا ىف
 جا اوهوصن الف نورشعو عسن رهشلا » هلوق : ىبرعلا

 الف ‹ هرثکآ وهو نیالث نوگی و < هلقأ وهو نيرشعو اعست نوکب هنا ىأ ¢ هيفرط دحأ ةپج نم هرصح هان عم

 ءادتبا ةطبترم مكندابع اولعجا نکلا و , افيفخت لفآلا ىلع اورصتقت الو « اطايتحا رثكالا موصب کسفنآ اوذغأت

 كلذب دارملا لب  دحأ لک قح ىف ةيؤرلاب موصلا قيلعت دارملا سيل (هورت ىتح اوموصت الف هلق . هلالهتساب ءاهتاو

 ىلع ةيفاحلا قفاوو : نيرخآ ىأد ىلع نانثا وأ روپمبا ىأر ىلع دحاو امإ ۰ كلذ هب تبي نم وهو مهضعب هب ور

 ريثك عمج نم الإ لبقي م ومص ناك ىتم الإ و « هريغو ميغ نم ةلع ءامسلا ىف ناك اذإ اع كلذ اوصخ مهنأ الإ لوألا

 بهذي مل نمو ؛ اهريغ دلب لهآ ةيؤرب دلبلا لهأ مازلإ ىلا بهذ نم ةيؤرلاب موصلا قيلعتب كسم” دقو . رب معلا عقب

 الف هرهاظ نع فورصم هنکل و  مهريغ مزاي الف نيصوصخم سانال باطخ « هورت ىتح د هلوق رال لاق كلذ ىلا

 دلب لك لهأل اهدحأ : بهاذم ىلع كلذ ىف ءاءلعلا فلتخا دقو . دلبلاب ديقتب الف دحاو لك ةيؤر ىلع لاحلا فقوتي

 « قو ملاسو مساقلاو ةمركع نع رذنملا نبا هاکحو « هل دپشپ ام سابع نبا ثيدح نم سم حیح ىفو « مهتيزر

 مزل ةدلبب ىؤر اذإ هلباقم امنا . ةيعفاشلل ابجو یدروالا هاكحو « هاوس كحم ملو معلا لهأ نع ىذمرتلا هاكحو

 هنأ ىلع اوعمجأ : لاقو « هفالخ ىلع عامجالا ربلا دبع نا ىح نكل ؛ ةيكلاملا دنع دوپشاا وهو ؛ اهلك دالبلا لهأ

 ةرهاظ لالملا يد تناكاذإ انخويش لاق دق : ىطرقلا لاق « سلدنالاو ناساركك دالبلا نم دعب امف ةيرؤرلا یعارت ال

 دلبلا لمال الإ ةداهشلاب مهمزاي ال : نوشجاملا نبا لاقو . موصلا مههزل نينا ةداهشب ميغ ىلا لقن مث عضومب ةعطاق

 هكح ذا دحاولا دلبلاك هقح ىف دالبلا نال مهلك سانلا مزايف ظعالا مامالا دنع تبثی نأ الإ ةداهشلا هيف نیت ىذلا

 دنع بحي ال : نامجوف تدعابت ناو ادحاو كىلا ناك دالبلا تبراقت نإ : ةيعفاشلا ضعب لاقو . عيبا ىف ذفان

 اهدحأ : هجوأ دعبلا طبض ىفو . یعفالا رع ىونبلا هاکحو بوجولا ةفئاطو بيطلا وبأ راتخاو « رثكالا

 ةفاسم اهناث . « بذپلا حرش ١» و «ةضورلا » ىف ىوونلا هححصو ینالدیصلاو نويقارعلا هب عطق علاطملا فالتخا

 ٠ ملاقالا فالتخا اهثلاث . ملم حرش » ىف ىوونلاو « ريغصلا د ىف ىعفارلا هححصو ىونبلاو مامإلا هب عطق رصقلا

 نوشجالا نبا لوق اهسماخ . مریغ نود ضراع الب مهنع هؤافخ روصتب ال دلب لك مزاب : لاقف ىسخرسلا ءاكح اهعبار

 ةم الا لوق وهو « هلوقب تبي مل ناو هدحو لالملا ىأر نم ىلع رطفلاو موصلا بوجو ىلع هب لدتساو مدقتلا



 موصلا باتك - ۰ ۱۳

 . اطادتحا ام اص رمتسپ : رثكحألا لاقو « هیفخو رطفب : یمفاشلا لاقف رطفلا قاوفلتخاو + مولا ىف ةعبرألا
 ىف عقوو « هتيطغ اذا ءىثلا تمم لاقي « مغ هنيب و منيب لاح ىأ ملا ديدشتو ةمجعملا ضب ( کيلع مغ ناف ) هلوق
 ءىغد ىسخرسلا ةباور نمو « ىمغأ » ینبهشکلا قيرط نمو « مغ ناف » یلمتسلا قيرط نم ةريره نآ ثيدح

 ىغ امأو « ىنم لكلا « مومغم وهف اهفيفختو ملا ديدشتب یو مغو ىحخأو ةدحوملا فيفخت و ةمجملا يذلا حت
 املا نيعلاب « ی » ىور هنأ ىبرعلا نبا لقت و « لالحلا ءافخل ةرامتسا یهو ةنطفلا مدع یهو ةوابغلا نم ذوخأف
 رمع نبا قيرط ىف هلو . تالوقعملا نع ةريصبلا باهذ وأ تادهاشملا نع رصبلا باهذ هنآل هانعع وهو لاق ىمعلا نم
 سانخنالاو  ضیق ىأ نرونلاو ةمجملاب رثكالل اذك ( ةثلاثلا ىف مامیالا سنخو اذكهو اذکم روشلا ) ةثلاثلا
 نب ىحي نع ) هلو ۰ عنم ىأ ةدحوملا مث ةلمهملا .احلاب « سبحو » ینپمشکلا ةياور فو ۰ ىباطخلا هلات ضابقنالا
 ىل ربخأ » جرج نبا نع جاجح ةياور ىف عقوو . ةبسنلا ظفلب مسا وهو « یدیز نزد ءافو ةلمهم, ( ىنيص نب هللا دبع
 ىف قوتسم اذه ةبلس مآ ثيدح ىلع مالكلا ىنأيسو ۰ دانسالا ةيقب ىف رابخالاب حرص اذكو ؛ لسم هجرخأ « يحم
 اذ مس هنأ دیم نع ناملس نع رخآ هجو نم قالطلا ىف ىتأيس ( سنأ نع ديمح نع) هلوق ٠ قالطلا باتك
 ءاش نإ كانه هيلع مالكلا ةيقب ىقأيسو « نيرشعو ةعست » لمتسملاو ىومحلاو رثک ال اذك ( نيرشعو امت ) هلق
 ىلاعت هللا

 نراصُدنيال دبع ارش تی - ۲

 صقان مالک ناممتجتال : دم لاقو . مام "وهف (صقان ناكن إو : قاحسإ لاق هللا دبع وبأ لاق

 "یبلا نع هبا نع درک ىلأ نب نخ رلا دبع نع قاحسإ تمم لاق ریتم ان دح هد اشو - ۲
 هلا يضر هيبأ نع ةركب ىلأ ”نب نمحرلا دبع ىنربخأ لاق مع راخ نه "ریتم انث دح دادم ىثدحو . ا
 « جا وذو ناضمر ؛ ديع | رهم ¢ ناص ال نا رمش » لاق ب ینلا نم هنع

 بابلا ثيدحل قيرط ظفل ردقلا اذهو « ثيدحلا ظفل ضعبب مجرت اذكه ( ناصقني ال دبع ارهش باب ) هلوق
 لاق مث دانسالا قاسف ( رمتعم انثدح ددص انئدح ) هلوق . ءاذحلا دلاخ نع لضفلا نب رشب ةياور نم ىذمرتلا دنع

 ةتكنلا نأكو ¢ ةين املا ةياورلا ظفل ىلع نلا قاسو ددسمل رخآ دانسا هقاسف « متعم انئدح لاق ددسم ینئدحو د

 رمتعم نع هريغ هعمو ةرم هب هثدح اددسم نأ رمتعم خيش ف الإ ارياغتي مل امهنأ عم اعم نيدانسالا عمج مل هنوك ىف

 رخآ خيش هيف ددسلو « دلاخ نع رمتعم نع هيلع هتءارقب امو هدحر وهو امإ ىرخأ ةرم هب هثدحو ‹ نإ نع
 ىف مساق لوق امو . قرط نم ءاذحلا دلاغ رع ظوفحم رهو دلاخ نع عيرز نب ديزل نع هنع دواد وبأ هجرخأ
 لاق ‹ اعوفم عیدز نب ديزي نع ديلولا نب سابملا نع ثيدحلا اذم ثدح نوراه نب ىسوم تعم : « لئالدلا »

 ظفل امأو . ىنعم هعفر ةبابل سيلف الإو هفقو اعر ناك عیرز نب ديزي نأ لع لمح مل ناف « هعفر باهأ انأو یوم
 دائسالا اذهب ددسم نع امج ىجكلا لسم أو ةفيلخ ىبأ قيرط نم هجرختسم ىف يعن وبأ هجرخأف ىودعلا تحل

 نكل « ىودعلا قسال ظفلا اذه نأ ىلا اضيأ ليعامسالا راشأو « ةجحلا وذ صقني الو ناضمر صقن ال » ظفلب
 نأكو « ةمجرتلا ظفل وه اک « ناصقن ال ادمع ارهش » ظفلب ددسم نع ىح نب دمع نب ىحي قیرط نم قببلا هجرخآ
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 دقو « هسلع هقاس ىف فاتخم مل هنوکل قحإ نود دلاخ ظفل ىلع نالا قاس ىلع یراخیلا راصتقا ىف رسلا وه اذه
 , نيئالث الإ ادبآ ةجحلا وذ الو ناضمر نوكي ال لاقف هرهاظ ىلع هلح نم مهنف : ثيدحلا اذه ىنعم ىف ءالملا فلتخا
 مغ ناف هتيذرل اورطفأو هتيؤرا اوموص » هب هلوق هدر ىف نكي و « دهاشملا دوجولل دناعم دودم لوق اذهو
 وبأ لاقو . اقئال ىنعم هل لوأت نم مهنمد . اذه ىلا جتحي مل نيثالث ادیآ ناضمر ناك ول هناف « ةدعاا اولك أف كيلع

 ناصقنب ال ليقو . ىهتنا نيئالث وأ نيرشعو ةعست اناكنا ةليضفلا ىف ناصقني ال : لوقي هيوهار نب قح] ناك نسحلا "
 ناذهو , امهف لمعلا باوث ىف ناصقني ال ليقو . دب الو نيئالث رخآلا ءاج نيرشعو اعست امهدحأ ءاج نإ ۰ امم
 ناعمتج ال : دمح لاقو . ماع وهف اهقان ناک ناو : قعع) لاق « ثيدحلا قابس لبق ةجرتلا بقع هريغو ىنسلا ةياود قو رذ ىنأ ةياور ىف كلذ طقسو « ىراخبلا ىف تاباوراا رثكأ ىف نياوقنم اتبث دقو فلسلا نع ناروهشم نالوقلا
 : دحأ لاق ىذمرتلا لاق . الع دراوت وأ اهب مرج دحأ ةلاق راتخا ىداخبلا نأكو « لبنح نب دحأو هيوهار نبا قمسإ نع نيلوقلا لقن ىذمرتلا دنع عقوو . فنصلا ىراخبلا وه دمو ؛ هيوهار نبأ وه اذه قح]و . صقان امالك
 لاق هللا دبع وأ لاق : ثيدحلا بقع هصن ام ىتاغصلا ةخسن ىف تدجو مث . ىهتلا ةدحاو ةنس ىف اعم ناصقني ال هانعم
 ةن ىف اعم اصقني نأ زوج قع بهذم ىلع و : لاق . ناصقن ريغ مات وهف نيرشعو اعست ناک ناو هانعم : قع) لاقو . ناضمر مت ةجحلا وذ صقن ناو « ةجحلا وذ مث ناضمر صقن نإ لينح نب دمحأ لاقو « مان اموب نورشعو ةعست قححس]
 مموأف رازبلا وربع نب دحأ ركب وبأ هرابتخا ىلع دحأ قفاوو . ناصقنب كلذ سيلو اناصقن هنورت نب رشء واعست ناک اذاف نيثالث ددعلا نورت ا : لاقف كلذ نع لثس مهاربا نب قم نأ حی دانساب هخ رات ىف کاج ا ىورو .ةدحاو
 تمعس : لاقف رازبلا نع « لئالدلا » ىف مساق هرکذ الو , كلذكس يل و « دحأ لاقو » هلوقب یذمرقا دارم هنأیاطاغم
 اعوفرم بدضج نب ةر نع ةبقع نب دیز ةياور هيلع لديو : لاق . ةدحاو ةنس ىف اعي# ناصقنب ال هانعم لوقي رازبلا
 ىوار یودملا ديوس نب قع قحاب دارملا نأ اضيأ ىاطلغم ىعداو < اموب نيسمخو ةيناع نانوكي ال دبع ارهش »
 دارملا نأ رخآلاو , قتع) هلاق ام امهدحأ : نيينعم ثيدحلا اذهل نابح نبا ركذو . ةجحب كلذ ىلع تأي مو « ثيدحلا
 نأ ىطرقلا رکذو « ةجملا ىذ رشع نم لضفأ امف لمعلا مايأ نم ام » رخآلا ثيدحلا ىف هلوقل ءاوس لضفلا ىف امهنأ
 . ال كلت إب هيف لاق ىذلا ماعلا وهو هنيعب ماع ىف ناصقني ال هانمم نأ دازو مدقت ام وحن ركذف لاوقأ هم هيف
 ىم ا : لبقو « كروف نب ركب يأ رع ىربطلا بم هلقن و دشر نب ديلولا وبأ هلبق نمو ةز نبأ هاكح اذهو
 ةمست اناک ناو امهف ماكحالا نأ ناصقني ال ىنعم : لاقف ىواحطلا هلبقد قبلا مزج اذمبو « ماکحالا ىف ناصقني ال
 اعم ناصقنب امهاندجو دق ان ال نايعلا هعفدي امهدحأ صقن ىلع هلح وأ هرهاظب ذخألا : ىواحطلا لاق « نيرشعو ةعسن امهنم لک عوقوو امهعوقو دجو امر ناال مدقت ام لدعأ اذهو « كلذ عوقو ردن نإو بلغألا رثك الا قيرط ىلع ةدحاو ةن ىف امم ناصقنب ال هانعم ليقو . هدعب نخ الو « اضيأ نابح نب هيلا راشأ اذهو « عنام لالفا ةيؤد نود لاح اعر نکل سالا سفن ىف ناصقنپ ال انعم ليقو . نيثالث اناك اذإ امهكح نع ةصقان ريغ ةلماكتم نيرشعو
 . روهكلا نم امهريغ فالخ ۰ ناصقنااب امهفصو ینبنی الف مظع ديع رهش امهنم الك نأب رجني ددعلا رابتعا, ىسحلا صقلا نا دارلا نأ اهبرقأو « ضارتعالا نع لاوفآلا هذه نم ءىش ولخي ال : رينملا نب نيزلا لاقو ٠ ماوعأ ىف
 , امه جحلاو موصاا ركح قلعتل ركذلاب امهصخ امها « ةفرعملا د ىف قوببلا لو ٠ قع ] لوق دیبأت ىلا عجري هلصاحو
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 موصلا باتک ۰

 ءاوس لصاح ماکحالاو لئاضفلا نم امهنع درو ام لك نأ ىنعملاو . دمتعلا باوصاا هنإ : لاقو یووللا مزج هبو

 اذإ ام كلذ لع نأ نخ الو . هريغ وأ عساتلا مويلا فوقولا فداص ءاوس ؛ نیرشءو اعست وأ نيئالث ناضمر ناک

 فقو وأ نيرشعو اعست ماص نم كش نم بولقلا ىف عقب ام عفر ثيدحلا ةدئافو . لالما ءاغتبا ىف ريصق: لصح مل

 ناكمإ ءایلعلا ضعب لكشتسا دقو . ةفرع موي ريغ ىف .
 ةيؤرلا تبث امير هنال الكشم سل و < اداهتجا نماثلا ف فوقولا

 قابس رهاظ : ييطا لاقو . ادوز ادهش امن نیت مش. عجل موي !وفقوف الثم سيخلا ةجحلا ىذ لوأ نأ نيدهاشب |

 « صقني امهريغ ىف ةءاطلا باو“ نأ دارملا سيلو ؛ دومشلا نم امهريغ ىف تسيل ةيزمب نیرهشاا صاصتخا نایب ثيدحلا '

 اءمصاصتخال کس ىف أطخ هرف عقي نأ ىسع اع جملا عقد دارملا امإو
 أطخلا عوقو لاتحا زاوجر نيديعلاب

اصقني ال ناربش » هلوق دعب « ديع ارهش » لاق مث نمو . امهف
 . یهتنا ةجحلا ىذو ناضهد هلوق ىلع رصتقي مو « ن

 ىف ماتلاب صقانلا قاحلاب لضفب نأ هت لب « اعاد ةقعألا دوجو ىلع ابتسم سيل باوثلا نإ لاق نمل ةجح ثيدحلا فو

 ةدحاو ةدابع هتلمج ريشلا لعج هنال : لاق ةدحاو ةمنب ناضمرل هئافتكا ىف كلام مهضعب هب لدتساو . باوثلا

 را نيبو نيرشعو اعست نوكي ىذلا ربشلا نيب باوثلا ىف ةيودقلا نأ ىضتنقي ثيدحلا اذهو « ةيثلاب هل تک اف

ا ليضفت ثيح نم ال ةلمجا ثيح نم ربشلاب اقلعتم باوثاا لمج ىلا رظنلاب وه ام نيثالث نوكب ىذلا
 امأو .ماب ال

دانساف بدنج نب ةرمس نع ةرقع نب ديز ةءاور نم رازلا هركذ ام
 « دارفالا » ىف ىنطقرادلا هجرخأ دقو « فيعض ه

 نان وکی ال ءانمف تبث نإ : دشر نب دیلولا وبأ لاقو « اموب نيس نارېش ميال » ظفلب هجولا اذه نم ىتاربطلاو

 ظفلي اذه هدنسب ءاذحلا دلاخ نع میشه قي رط نم بابلا ثيدح ىاربطاا یورو باوثلاو رجالا ىف نیس ةيناع

 وهو «مدقت ام دلاخ نع ظوفحاو ء ذاش ظفللا اذهب اذمو < ةليا نونالثو اموب نوئالث صقنب ال مارح ربت لک

ةبعشك هباععأ نم ظافحلا هيلع دراو ینلا
 ركذ دقو . مهريغو لضفملا نب رشبو عيرز نب ديزيو ديذ نب دامحو 

 ىور قحس] نب نحرلا يع نأ ىواحطلا
 ديعو : ىواحطلا لاق « ظفللا اذهبي ةركب ىبأ نب نجرلا دبع نع ثيدحلا اذه

خد دقف اذه یلعف : تلق . ظفحلا ىف ءاذحلا ادلاغ مواقي ال قامحإ نب نحرلا
 ینلا ظفالا ن « ثيدح ىف ثيدح يشم ل

 ناضمر ) هلوق .باوثاو رجالا ىف اضيأ هانعف حص نإ : دشر نبا لاقو . ن+رلا دبع ظفل وه دلاخ نع هدروأ

له نوكل وأ « ديملا نم هبرقل ديع ربش هنأ ناضمر ىلع قلطأ ( ةجحلا و
 نم ريخالا موملا ف ىؤر ا.د ديعلا لا

ا رابنلا ربو برغملا » لب هلوق هريظنو . ىلوأ لوالاو < مرالا هلاک ناضمر
 « ربع نبا ثيدح نم ىذمرتلا 

 برفت ام لوأ عقب اهتقو نأ ىلا ةراشإ هيفو . هنم ا.رقل رابتلا رتو امتوكقلطأو , ةيربج ةسلبل برفلا ةالصو

 یود ریغص ىعبات وهو « رضم ىدع ىردعلا ىرصبلا ةريبه نبأ وهو ديوس نب قحإل سيل ( هيبنت ال . سمشلا

 « بصنلاب یر دقو ءاذحلا دلاخم انورقم هجرخأ دقو . دحاولا ثيدحلا اذه ىوس ىراخبلا ىف  نيبكىعبات نع انه

 ببسلا اذهب ءافعضلا ىف ىبرعلا نبا هرك ذو

 « بش الو ؛بتکت ال » للي وبلا لوف ببساب - ۳

 ره نبا حيت هنأ ورع نب ديم انثدح سيق هني دوش اند همش اند مدا اش - ۳

 ین . اذكهو اذكسه "رشلا « بست الو دکل یا دا اإ و لاق ا لِي تلا نع اههنع فا ضر
 ص

 ¥ ا

 < نيثالث ةرمو نب رشعو هسا ةرم
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 دنع هترضح نيذلا مالسالا لهأ دارلاو . امهيف نونلاب (بسح الو بتکنال كلي ىنلا لوق باب ) هلوق
 هخيشو , ريغص ىعبات فوكلا وه (سیق نب دوسالا) هلق ٠ مب هسفن دارملا وأ مرکأ ىلع لوم وهو « ةلاقلا كلت
 ةعامجو ةريرهابأو ةشئاع عمس « ريهش ىعبأت ةفوكلا مث قشمد نکس یادم « صاعلا نب ديعس نبا ىأ ور نب ديعس
 ظفلب (ةيمأ) هلوقو . هسفن دارآ ليقو « برعلا ىأ (ان]) هل . هلبق ىذلاكىعبات نع ىعب ات دانسالا ىف « ةياحصلا نم
 . مهمأ ةدالو لصأ ىلع مهنأ ىأ تاپمالا ىلا بوسنم رآ « بتكن ال األ برملا ةمأ دارآ ليقف مالا ىلا بسنلا
 ( بسحن الو بتكنال ) هلوقد ىرقلا مأ ىلا نوبوسنم لبقو « ابلاغ اهتفص هذه ةأرملا نآل مالا ىلا بوسنم وأ
 ىف ثعب ىذلا وه إل ىلاعت هلا لاق ةزيزع مهيف تناك ةباتكلا نال نويمأ برعلل لیقو « كلذك مهنوکل ريسفت
 « ةردان ةلملق مهيف تناك ةباتکلا نال بصح و بتکی نم مه ناك هنأ كلذ ىلع درب الو ( مهنم الوسد نيبمآلا
 کلا قلمف « ريسيلا رزنلا ال اضيأ كلذ نم نوفرعي اونوكي ملو ؛ اهرييستو موجنلا باسح انه باسحلاب دارلاو
 ن٠ مدعب ثدح ولو موصلا ىف حلا رەتساو ريسقلا باسح ةاناعم ىف مهنع جرحلا عفر ةيؤرلاب هريغو موصلاب
 مغ ناف ١ ىضاملا ثيدحلا ىف هلوق هو یو « الصأ باسحلاب کیم لا قيلعت نب رعشي قاسلا رهاظ لب ۰ كلذ فرعي
 نوفلکلا هيف ىوتسي ءامغالا دنع ددماا نوک هيف ةمكحلاو « باسحلا لهأ اولسف لقب لو » نيثالث ةدعلا اولك أف کیلع
 نع لقنو « ضفاورلا مو كلذ ىف رييسنلا لهأ ىلا عوجرلا ىلا موق بهذ دقو « مهنع عازتلاو فالتخالا عضتريف
 دقف لطاب بهذم وهو : ةزيزب نبا لاقو . مع ةجح حلاصلا فاسلا عامجاو : ىجابلا لاق . مهتةفاوم ءاهقفلا ضعب

 ( نیئالث ةرمو نيرشعو ةع ةرم ىل ؛ اذكهو اذكه ربشل) هو ٠ ليلقلا الا اهفرعي ال ذا قاضل ام رمالا طبترا ول هنأ عم « بلاغ نظالو عطق ابیف سيل نيمختو سدح اهنال موجنلا لع ف ضوخلا نع ةعيرشلا تبث ,
 یا , نيثالثلا مام ىنمي اذکمو اذكمو اذکم ربشلاو ؛ ةثلاثلا ىف ماهبالا دقعو اذكهو اذكمه ربشل » ظفلب هنع ۲۰۰ ۰ هريغو یا نبا نع سم هجرخأ ةبعش نع ردنغ هاور اع راصتخا فو ءارصتخم یراخبلا خيش مدآ هرکذ اذکه,
 « نورشعو مست هلوةب هنع ريعملا اذهو ةثلاثلا ةرلا ىف ماهبالا ضبقو نيترم اعيمج رشعلا هيدي عباصأب الوأ راشأ
 بابلا ىف ربع نبا نع يحس نب ةلبج ةياور قو « نوثالث هلوقب هنع رملا وهو تارم ثالث اب ىرخأ ةرم راشأو
 اذکمه ربشلا » ظفاب سم دنع هجولا اذه نم عقوو .« ثلاثا ىف مامالا سنخو اذکهو اذکه رهشلا » ىضاملا
 ىبأ ناو دحأ یورو «« ىرسبلا وأ ىنيلا ماهيإ ةثلاثلا ةقفصلا ف ضبقو هعباصأ لكب نيترم هبدیب قفصو اذكهو
 ارش هءاسن للم ینا رج اإ « نحرلا دبع ىبال هللا رفغي : ةدئاع تلاقف لاق « مابالا ضيقف ةثااثا| قيطو نيت رم هيفك نيب قبط مث نورشعو عست رهثلا » هعفر ربع نبا نع بطاح نب نمحرلا دبع نب ىحي قيرط نم هل ظفللاو ةبيش
 عفر ثيدحلا ىف : لاطب نبا لاق . نوثالث رهشو نيرشعو اعست نوكي رپشلا نا : لاقف هل ليقف  نيرشعو عسنل لزف
 ضع ام ةاعارم ىف نأ كش الو . فلکتنا نع انیبن دقو ةلهالا ةيؤر لوعملا اعناو , ليدعتلا نيناوقب موجنلا ةاعارمل
 قالطلا باتكىف ىنأبسو تلق ؛ ةراشالاب محلا ىأر نا دنتسم ثيدحلا نو . فلكتلا ةياغ نونظلاب الإ كردي ال ىح
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 موصلا باتك- ۳۰

 ا

 ناک لجر نوکی نأ الإ نيموي وأ موب موصب ناضمر کادحأ نمدتیال » لاف مب بلا نع ُهنع ا فر

 ویا كلذ ممي كرش و

ل ) هلوق . فلکاا ىأ !هحتف زوحيو هيناث حتفو هلوأ مضب ( مدال باب ) هل
 و موي موصب ناضمر مدقتب ا

تحالا دصقب هنم دعي موي مو مب ناضمر مدقتيال ىأ (نيموي
 « فاكتلا ىلا ةجاح الف ةيؤرلاب طبترم هموص ناف هل طای

 ( دیره ىبأ نع ةلس نبأ نع ) هلق . اوت وه (ماشه ) لوق . هب خلا عرصتل كلذ نع ةمجرتلا ىف تك او

 قيرط نم ةناوع یال هوحنو « « ةريره وبأ ىنثدح ةيلس وبأ ینئدح » ليعامسالا دنءماشه نع ثراحلا نب دلاخ ةياور ىف

ع دواد ىبأ ةياور ىف ( موصب ناضمر کدحآ نمدقتي ال ) هلوق) . ىحي نع مالس نب ةيواعم
 خيش ميهاربا نب سم ن

 ناضهر یدب نيب اومدقت ال » ةروکذلا ثراحلا نب دلاخ ةءاؤر یو « موصب ناضمر موص اومدقت ال » هيف یراخیلا .

ىلع قيرط نم ىذمرتللو « موصب ناضمر لبق اومدقتال » ماشه نع حور نع دمحألو « موصب
 يحي نع كرابلا نب 

 موصي ) هلق ۰ لجر دجوي نأ الإ ىأ « ةمات ناك (لجر نوكي نأ الا) هل . هلبق مايصب ناضمر رهش اومدقت ال

دحأ دنع يحب نع رمعم ةياور فو « مويلا كلذ مصیظف هموص » ىنييمشكلا ةياور قو (اموص
 موصي ناكل جر الإ د 

 لجد الإ ٠ حود نع دمأ ةياور فو , ىح نع بويأ قيرط نم ةناوع یال هوحن و « همايص ىلع كلذ ین ایف امايص

ىبأ نع وربع نب دم قيرط نم دمحأو یذمرتلو « هب هلصيلف امامص موصب ناک
 ناك اموص كلذ قفاوي نأ الإ » ةلس 

 ال ىذمرلا لاق « ناضهرل طایتحالا ةين ىلع مایصب ناضمر اوایقتستال ثيدحلا ىنعم : ءاملعلا لاق « ؟دحأ همومي

 . ها ناضمر ینعل ناضمر لوخد لبق مایصب لجرلا لجمت نأ اوهرك معلا لهأ دنع اذه ىلع لمعلا : هجرخأ

نال رظن هيف اذهو , طاشنو ةوقب هيف لخديل ناضهرل رطفلاب ى“وقتلا هيف ةكحلاو
 همدقت ول هنأ ثيدحلا یضتقم 

 رظن هيفو « ضرفلاب لفنلا طالتخا ةيشخ هيف ةكسحلا لمقو بيرق هيف ام ركذنسو « زاج ةعبرأ وأ مايأ ةثالث مامصب

 نمطلا لواح دقف نيموب وأ مويب همدقت نف ةيزرلاب قلع مكحلا نال ليقو , ثيدحلا ىف اي ةداع هل نمل زوحي هنال اضيأ

 نم نأ ءانثتسالا ىنممو « دمتملا وه اذهو كلا كلذ 5
 كرت و هفلأو هداتعا هنآل هيف هل نذأ دقف درو هل ناك

 : ءادلعلا ضعب لاق امهب وجول رذنلاو ءاضقلا كلذب قحتلب و « ءىش ىف ناضمر لابقتسا نم كلذ سيلو ديدش فولأملا

 ىر نم ىلع در ثيدحلا فو « نظلاب ىعطقلا لطبي الف امه. ءافولا بوج ىلع ةيعطقلا ةلدالاب رذنلاو ءاضقلا نشت

 عب مدقتلا ىهنلاب دارما : لاق نم دعب أو , قلطملا لفنلا موص زاوحب لاق نم ىلع درو ؛ةضفارلاكةيؤرلا ىلع موصلا دقت

 ةينب مايصلا زوج اذه ىلعف « هسنج نم ناك اذا ققحتی اع] ءىثلاب ءىشلا ىلع مدقتلا نأل مدقتلا ظفلب لدتساو « ناضمر

دحلا ىف لوق ینعل نايب هيفو . هعفديو ليوأتلا اذه ىبأي قایسلا نكل « قلطملا لفنلا
 « هتیژر اوموص » یضالا ثي

لع ةلوحم ابنوک عمو : ديعلا قيقد نبا لاق « ليلعتلل ال تيقأتلل هيف ماللا ناف
 نال زاجم باکترا نم دب الف تيقأتاا ى

 ليالاو « مايصلا اوونا « اوموص ه هلوقب دارملا ناب یبک افلا هبقعتو . موصلا لح نوكي ال-ليللا وهو  ةيؤرلا تقو

 لک الا هل زوحب هنأ ليلدب ةقيقح اماص سيل ىوانلا نال « هنم رف ینلا زاجلا ىف عقوف : تلق . ةمنلل فرظ هلك

 ىلع داز ناف « طايتحالا لجل ناكاذإ ناضمر لبق موصلا ءاشنا عنم هيفو « رجفلا علطي نأ ىلا ةينلا دعب برشلاو

 هنم دارملا ناب ثيدحلا نه اوباج أو , ةيعفاشاا نم ريشك ع طق بو كلذ لبق امل عنلل دت ليقو « زاوجلا هموبفف كلذ
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 نم عنلا دمآ اولاقو . كلذ دصقب نم بلاغلا هال نيموي وأ موب ىلع رصتقا اعو . عنم دجو ثي موصل اب مدقتلا

 نیموب وأ مويب مدقتلا مرحب : ةعفاشلا نم یی ورلا لاقو . هريغو نابح نبا هحمصو نتسلا باحصأ هجرخآ « اوموصت

 دسب اعرطت موصلا زوج : ءاتلعلا روهمج لاقو . رخالا ثیدحلل نأبعش فص: نم مدقتلا هرکبو « پابلا ثيدحل :

 بایلا ثیدح و قچیلا لدتسا دقو , ركنم هنإ نيعم ناو دحأ لاقو . هيف دراولا ثيدحلا اوفعضو نابعش نم فصنلا

 ثددحت و ىواحطلا هلبق عنص اذكو , ءالعلا ثيدح نم حصأ وهام كلذ ىف ةصخرلا : لاقف هفعض ىلع

 نا رمت تودع اضيأ ریظتساو . فيعض هدانس] نکل « نابمش ناضمر دعب مایصلا لضفأ » اعوفم سنأ نع تباث

 سرم ترطفآ اذإف : لاق . ال : لاق ؟ اًئيش نامش ررس نم تمص له : لجرل لاق هلي هنا لوسر نا » نيص> نبا

 صوصخم بابلا ثيدحو ؛ موصلا هفعضب هفعضي نم ىلع لوم ءالما ثب دح ناي نيئيدحلا نيب عمج مث« نیموی مصف ناضمر

 لعأ هقاو . نسح عمج وهو . ناضمرل همعز طاتحم نم

 : اا ها لوق هيساب - ٥۵
 8 تورو سر و دن 8 هو ین | فک هی +

 ا ب 8 42 ل نا 0 أ E ا بات 25 ا
 0 هنع هللا ىضر هاربلا نع قاحسا ىلأ نع ایل زا نف یو ن هلا ديبع اشو - ۱۹۰

 یهو الو یک رطفب نأ لبق ماف راطفإلا رضغ اتام لجأ ناك اذإ هل ب دمع باا ناک»

 كدنعرأ : اه لاق هَ ها ىلإ راف الا رضح امف «اتساص ناك "ىراصنألا ة ةمرص نسق 5 یو و

 تار امف « هتأرما ا رای ها ۳۹ نک « كل بلطأن ”قلطنأ نکسلو ءال : تلاق ؟ ”ماعط

 لي ع لحا) ةبآلا مذه تلف عب هونآ كلذ رک اف « هيلع یشغ راها ٌفَصقنا الف « كل ةبيخ تلاق

 طیلتا ملا نی یاو او زك کو ) تلزنو ؛ادیدش حرف اہ . اوحإ رفق ( کنان ىلإ او مايصلا

 ) دوسألا طلا ( نم ”ضيبألا

 [ ۸۰۰۸ : ىف هفرط - ۱۹۱۵ ثيدحلا ]

 . اذنك ( کل هللا بتك ام - هلوق ىلإ - کناسن ىلإ ثفرلا مايصلا ةليل کل لحأ : لجو *زع هللا لوق باب ) هلوق

 الو 1 ةبالا 0 لبق هيلع اغا كام ناب ةجز ۳

 ۷ زور سم عملا هل رحم ان لاما ذخ وب و

 ىبأ نب سنوي نبأ وه ليئارسإو ؛ ىعيبسلا وه ( قحإ نأ نع ) هلوق . روحسلا باوب ال ةمدقم ةمجرتلا هذه لمج

 هيف ىراخبلا خيش ىسوم نب هقا دبع نع هريغو ىسوم نب فسوي قيرط نم ليعامسإلا ءاور دقو « روكذملا قححإ

 یرابا فم € ج۱۷ -,



 موصلا بانك ۰ ۲ ۷۱۳۰

 ٠ ليئارسإ ظفل ىلع هقاسو ريهز ركذ هيف داز ءارباا نع قم ىبأ نع امهالك ةيواعم نبا وه ريهزو ليئارسإ نع

 نم ىناسنلا هجرخأ دقو , اريهز اركذي لف یموم نب ها ديبع نع امهيدئدم ىف ديمح نب ديبعو ىرادلا هاور دقو

 هتياور ىف ری رج نبا كلذ نيبو . مايص' ضارتفا لوأ ىف ىأ ( لِي دمع باحصأ ناك ) هو . هب ريهز نع رخآ هجو

 نأ لبق مان اذإ ناك ه ريهز ةياور ىف (غا رطفب نأ لبق مانق ) هلق ٠ السرم ییا ىبأ نب نمحرلا دبع قیرط نم
 ىبأ نب ايركز قيرط نم خیشا ىبالو « سمشا برغت ىتح هموبو هليا برشی الو ائيش لک ای نأ هل لحب مل ىثعتي
 اولعفي مل اومان اذإف اوماني ملام ءاسنلا نوت ابو نوبرشيو نولک اب اورطفأ اذإ نوملسملا ناك » قع) ىبأ نع ةدئاز

 وه اذهو , مونلاب اديقم راک كلذ نم عنا نأ ىلع .اربلا ثيدح ىف تاياورلا تقفتاف « املثم ىلإ كلذ نم ائيش

 ناك » ظفلب دواد وبأ ا ةماعلا ةالصب سابع نا ثيدح ىف كلذ نم عنملا دقو « هريغ ثيدح ىف دوهثم ا

 ىف هوو « ةلباقلا ىلإ اوماصو ءانلاو بارش''و ماطلا مهلع مرح ةماعلا اولص اذإ للي هللا لوسر دهع ىلع سانا

 ركذ نوكي نأ لمتحيو « رخآ هجو نم ءارلا ثيدح نم صخأ اذهو , ابيرق هركذأس اک ةريره ىبَأ ثيدح
 نيبو « ثيداحألا رئاس ىف اک مونلاب وه اع] ةةيةحلا ىف دسقتلاو « ابلاغ موألا ةنظم اهدعب ام نوكل ءاشعلا ةالص
 هظفل و یدسلا قي رط نم ريرج نبا هج رخأ اک باتکلا لهأ لع بتک ام قفو له ناك کما كلذ نأ هريغو ىدسلا

 نيل ىلا ىلع باكو . مونلا دعب اونی الو اوب رشي الو اوك أي ال نأ مهياع بتكو « مايصلا ىراصنلا ىلع بتک »

 لوأ ىف نونا ملا ناك » ییتاا ميهاربا قيرط نمو . ةصقلا ركذف « راصنالا نم لجر لبقأ ىتح كلذ لثم الوأ
 وربع ثيدح نه لسم هجرخأ ام اذه دب ؤي و « ةنب اةلا ىح معطي مل مدح مانا ذإ : باتکلا لهآ لمة اک نولعفپ مالسإلا

 رسكب ( ةمرص نب سيق ناو ) هلو . « رحدا ةكأ باتکلا لهأ ماصو انمايص نيب ام لصف » اعوفرم صاعلا نبا
 یریبزلا دحأ ىبأ ةياور ىف الإ هيف ليئارسإ ىلع فلتخي ملو « ةياورلا هذه ف ىم اذكه ءارلا نوكسو ةلءهملا داصلا
 نبا نع خاص ىبأ نع ىلكلا قيرط نم « ةفرعملا ه ىف ميعن ىبآلو « دواد وبأ هجرخأ « سيق نب ةمرص م لاق هناف هنع

 قيرط نم ىناسألاو دمحأ دنع عقوو « سابع نبا نع ةمركع نع راوس نب ثعشأ هاور اذكو لاق « هلثم سابع
 هل لاقي راصن الا نم لجر لبقأ ىتح » روكذملا ىدا ثيدح ىفو « وربع نب سبق وبأ » هنأ قح] ىبأ نع ريهذ

 السم ةليقثلا ةدحولاب و ةلمهملا حتفب نابح نب ىح نب دمع نع قت نبا قيرط نم ريرج نبالو « ةمرص نإ سيق وبأ
 ىف لهذلاو . ىرييزلا دحأ وبأ لات اک <« سيق نب ةمرص » هجولا اذه نم رب رج نبا ريغلو « سنأ ىبأ نب ةمرص »

 ةمرص » ىليل أ نب نمحرلا دبع لسرم نم ريرج نبالو : سنأ نب ةمرص » دمع نب مساقلا لسرم نم « تايرهزلا د
 نب منغ نب صاع نب ید نب كلام نب سيق سنأ ىبأ نب ةمرص سيق وبأ هنأ تاياورلا هذه نيب عمجاو « كلام نبا

 امهریغو ليملاو ىدوادلا مزج اک هلق ةمرص نب سيق لات نف « هريغو ربلا دبع نبا هيسأ اذك « راجالا نب ىدع

 فذح سنأ نب ةمرص لاق نمو . هدج ىلإ هبسن كلام نب ةمرص لاق نمو « بابلا ثيدح ةياور ىف ابولقم عقو هنأب
 نب سيق وبأ لاق نم اذكو . هيبأ مسا ىف أطخأو هتبتك باصأ ورع نب سيق وبآ لاق نمو « هيبأ نم ةينکلا ةادأ

 ىبأ نب ميهاربإ ءزج » ىف هانی ورف مهضعب هفحص دقو « نبا هيف دازف ةمرص سبق وب أ لوق: نأ دارأ هن اکو « ةمرص

 « ءاسنلاو بارشاو ماعطلا مهیلع مرح ءاشعلا اولص اذإ نوباسلا ناك » لاق ةريره ىلأ نع ءاطع قیرط نم « تباث

 فرح ىف سنأ نبإةرمض ةباحصلا ىف لالا نا كردتسا دقو ‹ ثيدحلا « هنيع هتبلغ یراصنالا سنأ نب ةرمض نأو



 ۱۳۱ ۱٩۱ ه ثيدحلا

 هللاو « مدقت اک سنآ ىبأ نب ةمرص پاوصلاو هل هبنتب لو فیرحت و فیحصت وهو . همدقت نم ىلع ةمجملا داضلا

 هجرخآ ايف قمس] نبا لاق « سيق ابآ ىنكي ةباحصلا ىف روهشم سنأ ىبأ نب ةمرصو . پاوصلاب لعأ ىلاعتو هناحبس

 : لَم ىنلا رکذی وهو سفأ ىبأ نب ةمرص لاق : لاق ةدعاس نب ميوع ىلإ هدانسإب هقيرط نم هضرات ىف جارسلا

 ايتاؤم ًاقيدص قلي ول ركذي 20 ةجح ةرشع عضب شيرق ىف یو
 نب رفعج نب دم ینئدحو :لاق . ةيالا (اوبرشاو اولکو) هيف لز' ىذلا وه اذه ةمرصو : قححإ نبا لاق . تاببألا

 : لئاقلا وهو « ريبكخيش وهو مسأ ةنيدملا مقلي ىنلا مدق ايلف « ةيلهاجلا ىف نان والا قراف نع سيق وبأ ناك : لاق ريبزلا

 اولءفاف یتاصو نم متعطتسا ام الأ ايداغ حبصأو سيق وبأ لوق

 ملهنأ هرهاظ ( كل بلطأ قلطنأ نكلو ءال تلاق ؟ ماعط ) فاكلا ركب ( كدنعأ اهل لاقف ) هلوق . تاببالا

 قربحآ رقلا ناف « انس هيلعجاو انيحط هب لدبتسا : لاقف رمتب اهانآ هنأ ىدسلا لسرم ىف نكل « ”ىثب هعم “یجب

 :تلاقف , قومعطأ هلهال لاقف : ليل ىبأ نبا لسرم ینو . هتعنصو هل هتلدبتسا اهنأو ءانذع هلکآ ىلعل : هيفو . فوج

 . ارصتخم هرکذف « نم باحصأ انئدح » لاقف ىليل ىبأ نبا قيرط نم دواد وبأ هلصوو . انيس اعيش كل لعجأ ىتح

 ناک د یدساا لس ینو . هتياور ىف دواد وبأ اب حرصو , هضرأ ىف ىأ ( لمعي ) بصنلاب ( هموي ناک و ) هلوق

 « مان ىأ ( هانیع هتبلغف ) هلوق . صاصتخا ةفاضإ « هضرأ ىف» هلرقف اذه لمف « ةرجألاب ةنيدملا ناطیح ىف لمعي

 اذإ ليقو « لماما فوذحم قلطم لوعفم وهو بصنلاب ( كل ةبيخ تلاقف ) هلق . دارفالاب « هنيع » یبیمشکلاو

 راهناا فصتنا املف ) هلوق . باط ام لني مل اذإ بيخي باخ لاقب نامرلا ةبيخلاو . زاج الإو هبصن بحب مال ريغب ناك

 ىدغ ىتح راهلا فصتتي لف » دواد ىلأ ةياور فو « رانا فصتتا الف ٠ اعاص حبصأف » دحأ ةياور ىف ( هيلغ یثغ

 معطي ملف » قعا ىنأ نع ريهز ةءاور فو ءراهتاا نم لوألا فصنلا رخآ ىف عقو ىثغلا نأ ىلع لوألا لمحيف « هيلع

 ىبأو هللا ىصعي نأ هركف « هتظقيأف » ىدسلا لسرم ىفو « هيلع شغف راهلا فصتتا تح ام اص حبصأ ىتح تابو ایش

 . « ادوبجب اعئاج حبصأف ىبأف . متت ۸ تلاقف . تم دق ین] لاقف « لك هل تلاقف » ىحي نب دم لسرم ینو « لک ای نأ

 رب ىنلل كلذ رک ذف تمان دقو هتأر ما رمع یتآو د خيشلا ىبأ دنع ایرکز ةياور ىف داز ( لي ینلا كلذ ركذف ) هلوق

 اوکو ) تلزنو اديدش احرف ام اوحرفف € کنان ىلإ ثفرلا مایصلا ةايل كل لحأ ١ ةيالا هذه تلزنف ) هلوق

 نأ دعب الالح انه عاملا وهو ثفرلا راص امل: لاقف اهرهاظ ىلع ینامرکلا حرشو ةياورلا هذه ىف اذك ( اوبرشاو

 كلذ ةقباطم هجو اذه « ةصخرلا اهنم اومهفو اهوزتب اوحرف كلذلف « ىلوآلا قيرطي برشلاو لك الا ناكاما رح ناك

 ليبست قوطنملاب ملعيل ( اوبرشاو اولكو إل كلذ دعب لز' موهفملا قيرطب امپلح ناك امل مث : لاق « سبق ىبأ هصقل
 : لاقو ىليهسلا مزج هبو ۰ دمتعملا وه اذهو : تلق . اهمابتب ىه ةيآلا نم دارملا وأ : لاق مث « احرص مهللع آلا

 تلزتف دواد ی ةباور ىف عقو دقو : تلق . هلضفل رمعب قلعتي ام مدقو اعم نرمالا ىف تلزت امماتب ةيالا نإ

 طيخلا ) هلوق دعب « ام وحرفف » هلوق لع نأ نيبي اذهف ( رجفلا نم ) هلوق ىلا ( مايصلا ةليل كل لحأ )
 ( رجفلا نم - هلوق ىلا - کل لحأ ١ تلزنف » هظفلو ةدئاز ىبأ نب اركز ةياور ىف احيرص كلذ عقوو ( دوسالا

 يلاعت هللا ءاش نإ ةروكذملا ةبألا ريسفت ةيقب عم ةرقبلا ةروس ريسفت ىف رمع ةصق نايب قأيسو « كلذب نویلسلا حرفف



 موصل باتک ۱۳۳ ٠

 نم شمالا ليلا کل نیبتب او داو اواکو) : [ ةرقبلا ۱۸۷ ] ىلاعت نا لوق باپ - 5

 كَم ئبلا نع ءارتلا نع هيف ( ليلا ىلإ مابا او ر رجفلا نم دوسألا طيملا

 یدع نع يملا نع نه را دبع نب ؛نیصح ىنرتخأ لاق مله انئادح ر لاخي نب جاب اشو - ۰

 ىلإ نادت ( دوسألا اولا نم ضیا لیلا کد يتب ىح ) آر انو لات هنع فا ىضر ماح نبا

 لع تودف . یل نیبتس الف لیلا ىف رظنأ تاسف « یندامو تحت اهم ضيبأ لاقع لاو دوسأ لاقع 3

 « راهنلا ضايبو ليلا داوس كلذ امن إ : لاق تلذ هل ترک ذه هب هللا لوسر

 [ ٩ 4۵۰ ۰ 404٠١ : ىف هافرط - ۱۹۱۱ ثيدحلا ]

 4 دعس نب لس نع هيبأ نع رمزاح ىبأ نا انت دح جرم ىأ نب ”ديعس اشو -- ۷

 لاق دعس نب لبس نع مزاح وبأ أ یتدح لاق فرم نب دح ناو أ اند رم فآ نی" دیس قص

 ۱ رجفلا نم لزم لو ( دوسألا طيلا نم ضییألا يملا كل نیبنب ىح او رشاو اولُكو ) تزد
 یتح لک أي لر و «دوسألا طیفناو ضیبالا طیلنا هلج ر ىف م دحآ طبر م وصلا اودارآ اذإ كرك

 < َراهتلاو ليلا ىنعت اإ هنأ اوملتف ( رجفلا "نم  دمب هنا لزنأف اهب ۇر هل نين

 [ 401١ : ىف هفرط - ۱٩۱۷ ثيدحلا ]

 ةجرتلا هذهو ( لیلا ىلا ) هلوق ىلا قاس ( کل نیبتب ىتح اوبرشاو اولکو : لجو زع هقا لوق باب ) هلوق
 بابلا اذه ىف ىذلا لهس ثيدح نم دیفتساو . اعونع ناک نأ دعب حب أ یذلا هريغو لک الا تقو ءابتنا نابل تقيس

 عم ةيآلا ةيقب نع هلوز رأت ( رجفلا نم ) هلوق نأ وهو اهمظعم هب ديرأ ءاربلا ثيدح ىف ةبآلا لوزن ركذ نأ

 طيخلا ) هلوق ىلا اف بابلا ثيدح ةياور ناف الوأ لزن ( رجفلا نم إل هلوق نأب حيرصتلا ءاربا ثيدح ىف سيل هنأ

 < رجفلا نم ) هلوق نأ ىلع ىتاثلا لمحيف ( رجفلا نم ) هلوق ىلا امف خيكا ىبأو دواد ىبأ ةياورو ( دوسالا

 دروآ مث. . مدقت اک لوصوم وهو هلبق ىضم ىذلا ثيدحلا ديرب ( يلب ىن' نع ءاربلا هيف ) هلوق . ةيافلا ف لخدي مل

 مشه نع ماس نب ليعامسأ قيرط نم ىواحطلا ىور « ( نيصح قريخأ ) هلوق لوالا : نيثيدح بابلا ف فنصأ ا

 ( متاح نب ىدع نع ) هلوف . امهقرف هنأ الا مشه نع عینم نب دحآ نع ىذمرتلا هجرخأ اذكو « دلاجبو نيصح انأبنأ

 ةناوع وبأ هدروأ اذكهو « عبنم نب دحأ نع ةيزخ نبا هجرخأ اذکو « متاح نب ىدع ىتريخأ » ىذمرتلا ةياود ىف و

 .دوسالا طيخلا نم شیلا طيخلا کل نیبتب ىح تازئ امل ) هلوق . نيصح نع عشه نع دیبع نی قيرط نم:

 لوزت نال كلذك سيلو « همالسإ مدقت یفتقب وهو  ةيآلا هذه تلزت امل ارضاح ناكايدع نأ هرهاظ ( خلا تدمع

 نم هريغو قع) نبا هركذ اك ةرشاملا وأ ةعساتلا ىف ناك ىدع مالسإو ٠ ةرجملا لئاوأ ىف امدقتم ناكموصلا ضرف

 امإو « ادج ديعب وهو موصلا ضرف لوزن نع امل وز رخأت بابلا ثيدح ىف ىتلا ةبآلا نإ لاقي نأ اماف « یزاغلا لهأ
 ةيآلا لوزن یفلب ال وأ « ىالسإ دنع “لع تبلت امل ىأ « تلزن امل » هلوقب دارلا نأ ىلع اذه ىدع لوق لوؤي نأ ٠



 ۳۳ ۱۹۱۷ - ۱۹۱۹ ثيدحلا

 نم هثيدح دمحأ ىور دقو « تدمع حنا رشلا تملعت و تسلسأف تمدق مث ةيآلا تلزت امل هريدقت فذح قاسلا ىف وأ

 ۱ ىح لکف سمشلا تباغ اذاف « اذک مصو اذک لص : لاقف مایصلاو ةالصلا ےب هلا لوسد ىنملع » ظفلب دلاجب قيرط

 لبح ىأ ةلمهملا ركب (لاقع ىلا) هلوق . ثيدحلا « نيطيخ تذخأف : لاق . دوسالا طيخلا نم ضیب لا طيخلا كل نیقب

 الف » دلاجب ةياور ىف ( ىل نيبتسي الف لبللا ف رظنأ تلمجل ) هلوق . « رمش نم نيطيخ تذخأف » دلاجب ةياور قو

 نع دمحأل اذکو « ضيرمل اذ] كداسو نا » ديبع وبأ داز ( كلذ اع] لاقف ) هلوق ٠ « دوسالا نم ضببالا نيبتسأ

 اذإ كداسو ناك نإ : لاقو كحضف لاق د شه نع حاصلا نب دم نع یضاقلا فسوب نع ليعامسإلل و « مشه

 ضيب الا طيخلا ناكنا هدازو نيصح نع ةناوع ىبأ قيرط نم ةرقبلا ريسفت ف فنصلا اهدر وأ ةدايزلا هذهو « اضيرمل

 فنصلللو « ليوط ضيرعل كداسو نإ » لسم دنع نيصح نع سيددإ ىبأ ةياود فو « كتداس و تحتدوسالاو

 نامبط نب مهارب] قيرط نم ةناوع ىبالو « افقلا شیرمل كنإ » ىعشلا نع فرطم نع ريرج قيرط نم ريسفتلا ىف
 : نالوق «ضيرعل كداسو نإ » هلوق ىف «ملاعملا » ف ىباطخلا لاق « افقلا ضيرعاي ال : لاقو كحضف ١ فرطم نع

 تنك اذإ ليوطل كليل نأ دارأ وأ , دسوتي متانلا نآل مونلا نع ةداسولاب ىنكو « ريثكل كمون نأ دير. امهدحأ

 هقنع و هسأر نم هعضي ىنذلا عضوملا نع ةداسولاب ىنك هنأ رخالا لوقلاو « لاقعلا كل نيبتي یتح لك ألا نع كسمت ال

 قبرط نم ثيدحلا اذه ىف ىور دقو « ةلفغو ةوابغ هيف ناك اذإ افقلا ضيرع نالف لوقت برعلاو « مان اذإ ةداسولا لع

 لفغ هنأأل ىدع افق مس ىنلا ضرع امنإ : لاقف ىتاثلا ليوأتلاب یرشخزلا مزجو « افقلا ضيرع كنا ١ ىرخأ
 ىطرقلا مبنم ريثك كلذ ركنأ دقو , ارعش كلذ ىف دشناو « ةنطفلا ةلق ىلع هب لدتسي ام افقلا ضرعو « ناسلا نع

 اودضعو ؛ هقفلا مدعو ءافجلاو لبجلا ىلا هبسن هنأ اومبف مه أكو مهفلا كلذ ىلع هل منلا ىلع سانلا ضعب هلح : لاقف

 لصالا ىه ىلا ةيناسللا هتقیقح ىلع ظفللا لمح نم نال هولاق ام ىلع مالا سيلو « افقلا ضيرع كنإ » هلوقب كلذ

 نيطيخلا ىطغي ناك نإ كداسو نأ ملعأ هاو ىنع امن ]و « لمج ىلا بسني الو امذ قحتسي مل ذوجتلا يلد هل نيبني ل نإ

 هنأكف: راهلا ضايبو ليلا داوس كلذ امنا : كلذ رثأ ىف لاق اذغو + عساو شيرع اذإ ومف هللا دارأ نيذلا

 رابنلاو ليللا ىطغي ینلا داسولا نا ىأ « افقلا ضيرعل كنا » هلوقو ؟ كتداننو تحن نالخدي فیکق : لاق

 راشأو « اهتافل توافتت برملا ناب نايبلا ركذ » نابح نبا هيلع مجرتو : تلق . ةيسانلل ضيرع افق الإ هيلع دقريال

 « ضيبالا طيخلاو دوسالا طيخلاب امهنع ربعي راهلا ضايبو لیلا داوس نأ هتغل ف فرعي نكي مل ايدع نأ ىلا كلذب .

 ريصبف ريس ىذلا ردانلا مالكلاب خيبوتلا زاوج ىدع ثيدح ىف : ةيشاحلا ىف رينملا نبا لاق , ثيدحلا اذه قاسو

 : ىناثلا ثيدحلا . ىلاعت هللا همصع نمل ال مدقلا ةلزم هناف كلذ ىف ولغلا نمأ دنغ طرشلا دوجوو دصقلا ةح طرشب الثم

 انئدح ميم ىبأ نب دیعس انئدحو ؛ هيبأ ع مزاح ىبأ نب زيزعلا دبع انثدح میرم ىبأ نب ديعس انثدح ) هلق

 ىبأ نع ديعس نع ريسفتلا ىف هداعأو , هل نيخيش نع ديعس نع ىراخبلا هجر خأ اذك (مزاح وبأ ىنثدح ناسغ وبأ

 هيخيش نع ديعس نع لهنلا نع ةمب زخ نبا هجرخأ دقو . ناسغ ىبال انه ظفللا نأ هقامس نم رهظو « هدحو ناس

 نيرخآ ىف ىواحطلاو ةناوع وبأو متاح ىبأ ناو لسم هجرخأ دقو . دحاو امهظفل نأ جرختسملا ىف معن وبأ نيبو

 رسفي نأ نسح الو < مهنم دحأ ةيمست ىلع فقأ مل ( لاجر ناكف ) هلق . هدحو ناسغ ىبأ نع ديعس قيرط نم

 . ةياور ىف ( هيلجر ىف مدحأ طبر ) هلوق ۰ نتأیو قبس اک كلذ نع ةرخأتم ىدع ةصق نال متاح نب ىدعب مهضعب



 موصلا پاتک - ۰ ۱۳
 امبعضيف دوسآ اطخو ضيبأ اطبخ ذخأي لجرلا لمج ةيآلا هذه تلزت امل ه لسم دنع مزاح ىبأ نع ناملس نب ليضف
 وأ ء اذه لمف مهضعب و اذه لعف مهضعب نوكي نأ لاّحال امشب ةافانم الو « امبنیبتسپ ىتم رظنيف هتداسو تحن

 اذك (نيبني ىح ) هلوق . امهودهاشيل مپلجرآ ىف ذئنيح امهنوطب ريف رحسلا ىلا ةداسولا تحن امهنولعجي اونوكي
 اذك ( اهتزد ) هلوق . فيفختلاو ةلمبما نوكسو هلوأ حتفب « نيبتسي ىح » ینپمشکلو  ديدشتلاب رثكالل
 ء امجز د هجولا اذه نم لسمو « ةيناتحتلا ضو ةزمملا نوكسو هلوأ ركب « امیر » لا باور قو ؛ دذ قال
 دقو ءارلا حتفب اهئلاث هجوأ ةلالث ىلع ةظفللا هذه تطبض « علاطلا » بحاص لاق . ةيناتحتلا دیدشت و یازلا رسكب
 ىنعم نر هن أكو « ليوأتلا نم برضب الإ هل هجوالو : ضايع لاق ؛ ةددشم ةي تحت مث ةروسکم ةزمه اهدعب سکت
 هلوق . سفالا نم هعم نل هيئازتا لصالا اذه نم نوكي نأ لمتحيف نجلا نم عباتلا یرلا نأ فورعملاو 0
 نم إل هلوقب الصتم لزل ( رجفلا نم إل هلرق نأ یضتقب ىدع ثيدح : ىطرقلا لاق ( رجفلا نم : دعب هللا لزناف )
 نم مل عقد ام عفرل كلذ دعب لزل ( رجفلا نم  هلوق نأ ىف رهاظ هناف لهس ثيدح فالخم ( دوسالا طيخلا
 هلوق نم مهفو هتقيقح ىلع طبخلا لمخ ىدع اماف : لاق , لماك ماع الوزن نيب ناك هنإ لبق دقو : لاق < لاكشالا

 نأكف « لپس ثيدح نع رخأتم ىدع ثيدح نأ امهنيب عملاوو : لاق ٠ لعفام لعفف رجفلا لجأ نم ( رجفلا نم إل

 دارملا نأ لِي ىنلا هل نيبف هل عقو ام ىلع اهمهفف ةٌدّرحب ةيآلا عمس امو , لوس ثيدح ىف ىرج ام هغلبي مل ايدع

 : لاق « نيبقي » هلوقب قلعتم ( رجفل نم ) هلوق نأو « رخآلا نع نيطيخلا دحأ لصفني نأ ( رجفلا نم ) هلوقب
 نآرقلا ىف تبث اك ةمان ةيآلا الت - ىدع ةصق ىف ىنعي - ةاورلا ضعب نأو ةدحاو ةلاح ىف ناتصقلا نوکت نأ لمتح و
 ةرخأت» ىدع ةصق نال فيعض ىناثلا اذهو : تلق . لهس ثيدح ىف تي“ اک ةقرفم تلزت ام لوزألا لاح ناك نإو

 أَو ىنلا نأ » ىدع ثيدح ىف دلاجم نع ةماسأ یآ قيرط نم متاح ىلأ نبا یود دقو ل هتمدق اک همالسإ رخأتل

 لاقف » هريغو دلاجم نع رخآ هجو نم ىتاربطلاو « رجفلا نم كل لقأ ملأ متاح نبا اب : عنص امب هربخأ امل هل لاق
 ناطبخ ىعم ةحرابلا تب ین ؛'دوسألا طلا نم ضبب الا طيخلا ريغ هتظفح دق ىنتيصوأ ءىش لک هللا لوسراب : ىدع
 ىف ركذ نم امأف . لمس ةصقل ةرياغم ىدع ةصق نأ نيبتف « ءایساا ف ىذلا وه امن : لاق . اذه لاو اذه ىلا رظنأ

 امنأ اوملعف » هثیدح ىف لمس لاق كاذلف دارلا اوءلع < رجفلا نم ) لزت ايلف , هرهاظ ىلع طيخلا اولمخل لبس ثيدح
 ةيببسلا ىلع (رجفلا نما) هلوق لمحو , حبصلل طبخلا ةراعتسا هموق ةغل ىف نكي مل هن أكف ىدع امأو «راهلاو ليللا ىنعي

 ىتح ( رجفلا نم ) هلوق یسن وأ ۰ رجفلا ءايضب رخآلا نم نيطبخلا دحأ زی روظي نأ ىلا ىهتقت ةياغلا نأ نظف
 : رعاشلا لاق « برعلا ضعب دنع ةفورعم ةراعتسالا هذهو « رب ىنلا اب هركذ

 ارانآ طبخ حبصلا نم حالو ةقدس انل تدبت الو

 ىدع ثيدح ىف عقو دقو « ىنمي هنأ اولعف » ىنممشكلا ةياور ىف ( رابتلاو لیلا ىنعي امن هنأ اولعف ) هلوق
 رجفلا عولطب لصحم نايبلا اذهو « ليللا داوس نم راهنلا ضايب رهظي ىتح ةيالا ىنعمو « راهلا ضايبو لیلا داوس د
 ضيبالا طيخلابو ليلا دوسالا طيخلاب دارملا : ديبع وبأ لاقو . راهللا نم رجفلا دعب ام نأ ىلع ةلالد هيفف قداصلا
 ء دودمملا طمخلاك قفآلا ف ضرتعملا رجفلا نم ودبي ام لوآ ضبالاب دارملا ليقو ؛ نوللا طبخلاو , قداصلا رجفلا

 «ضيبآلا طيخلل نایب (رجفلا نم هلوقو : لاق . ىرشخمزلا هلاق طيخلاب امش ليللا شبغ نم هعم دتعیام دوسالاب و



 ١و ۱ ۱۹۱۹-۱۹۱۷ كيدحلا

 هال ضيعبتلا « نمد نوکن نأ زوجيو : لا , رخآلل ناب امهدحآ نابب نال دوس لا طمخلا ناب نع هب نتک او

 تدز اذاف زاجب ادسأ يأ ملوق نأ ٠ هيبشنلا ىلإ ةراعتسالا نم ( رجفلا نم ) هلوق هجرخأ دقو « رجفلا ضعب
 مهضيال ( رجفلا نم ) لوز' لبق هلال ثبملا هبشي وهو نايبلا ريخأت زاج فيك : لات مث . اببشت حجر نالف نم هيف

 هیدح مدنع حصي مل - نیملکتلاو ءاهتفلا ثك أ مو  هزوحي ال نم نأب باجأ مث « ةدارم ريغ یهو ةيقحلا الإ هنم

 دارملا حضوتسا اذإ هلمف لع مزعي و باطخلا بوجو هنم دفتسی بطاخلا نال ثيعب سيل لوقيف هز وجب نم امأو « لهس

 دحأ هب لقي لو دودرم ثيدحلا ةحص مدعب مهنع هباوجو « ىتأس اك رظن هيف شک الا نع زيوجنلا ىنن هلقنو . یہا هب
 , لوصآلا بک ىف ةروپشم ناببلا ريخأت ةلأمو « لوبقلاب ةمآلا هتقلتو هت ىلع ناخسشلا قفتا امم هن ال نيقب رفلا نم

 : هجوأ ةمبرأ ةصفاشلا نه ةلأسملا لصأ ىف تاعمسلا نبا ىكح دقو 2 مریخ و نيملكتملا نم .اللعلا نيب فالخ ابفو

 تذورملا یحا ىب نم اقلطم منلاو ‹ ناريخ ناو ةريره ىبأ ناو ىرخطصالاو حرس نبا نع اقلطم زاوجلا
 . ةسفاشلا ضعب نع امهالكو هسكع اممبار « ماعلا نود لمجلا ناب ريخأت زاوج ال ء فريصلاو دماح بأ ىضاقلاو

 ةرعاشألا مو ىنعي « قاطب الام فيلكت زوحم دنع الإ عنتع ةجاحلا تقو نع نايبلا ريخأت : بجاحلا نبا لاتو

 دقو رهاظ هلام اهدحأ : ناب رض نايبلا ىلإ جاتحلا باطخلاو : هحراش لاق . عقي مل نولوقي ممرثكأو هنوزوجف

 تقو نع هريخأت زوج : ةصفاشلا رثكأو ةيكلاملاو ةيفنحلا نم ةفئاط لاقف هل رهاظ الام یناثلاو , هفالخ ىف لمعتسا

 لاو « هعانتما ىلا مهلك ةلبانحلاو ةيفنحلا ضعب لامو « مثريغو بجاحلا ناو یزارلا رخفلا هراتخاو  باطفا

 دوسألاو شیپ الا طيخلا لمح امل و : ضايمل امبت ىوونلا لاق دقف كلذ ررقت اذاو « لمما ريغ ىف عمتع : ىخركلا

 لامتسا هتفل ىف نكي مل نم ضعبو لهس مهنع کح نيذلا لاجرلاک بارعالا نم هدنه هقف ال نم ضعب امه رهاظ ىلع

 نم موپفلا هرهاظ ىلع الوأ ناككحلا نأ و خسنلا باب نم هنأ یدوادلا و ىواحطلا یعداو , یدمک حبصلا ىف طيخلا
 هلوقب كلذ دعب خسف مث : لاق , رافسإلا ىلا لک الا زاوج نم هريغو ةفيذح نع لقن ام كلذ ىلع لدتساو « نيطبخلا

 وهو قلي ىنلا ىنأ الالب نا د تاقث هلاجر دانساب قازرلا دبه هاور ام هات ام دي يو : تلق . ( رجفلا نم ) ىلاعت

 انل صخري نأ انوجرا لالب الول « الالب هقلا حرب : لاقف « تحبصآ هقاو دق « هقا لوسراب ةالصلا : لاقف رحستي
 نایب بلط و ةكرتشملا ظافل لا نع هفقوتلا بوجو - ضايع لاق اک ثيدحلا اذه نم دافتسيو « سمشلا علطت ىتح

 حرش » ىف ةزيزب نبا لاقو . نايبلا مدع دنع الإ اهتالامتسا شكو اههوجو ربظأ ىلع لمح ال اهنأو اهنم دارملا

 ناسلا ىضةقمم مهماهفأ ىلا قبسام ىلع الوأ اول ةياحصلا نال « تالمجملا نايب ريخأت باب نم اذه سيل : « ماكحالا
 لق ام اولعف ةباحصلا عيمج نأ یضتقب همالكو : تلق . هرهاظ فالخ هب ديرأ رهاظ هلام ريخأت باب نم وبف اذه لمف

 وهو رجفلا علط ولف رجفلا عولط برشلاو ىلكالا ةياغ نأ ىلع ثيدحلاو ةيالاب لدتساو « رظن هيفو « دعس نب لس
 دنع هموص دسفپ مل علطي مل رجفلا نأ اناظ لكأ ولو . ءالملا نيب فالتخا هيفو « هموص مت عنف برشي وأ لک اب
 لات سابع نبا نع حيح دانساب قازرلا دبع ىور دقو « نييبتلا لصح نأ ىلا ةحابإلا ىلع تلد ةيالا نال روهجلا

 نم ةيش ىلأ نبا یورو « هوحن رعو ركب ىبأ نع ةيش ىنأ نالو « تككش ام برشلاو لک لا كل هللا لحأ د

 لاقف . كشت ال ىتح لك : هئاسلج نم لجر هل لاقف « روحسلا نع سابع نبا لجر لأس » لاق ىحضلا نأ قيرط

 . هابلعل رثكأ راص لوقلا اذه ىلاو : رذنملا نبا لاق « كشت ال ىتح تککش ام لك ايش لوقي ال اذه نا : سابع نبا



 موصلا باتک - ۱۳۹ ٠
 دنع هنیبتب وأ رجفلا عولطب لك الا مرحب له اوفلتخا : « ماکحالا حرش » ىف ةزيزب نبا لاقو . ىضقي كلام لاقو
 ىف روهشملا فالتخالا ىلع ءانب ال مآ رجفلا عولط لبق ءزج كاسمإ بحي له اوفلتخاو « ةيالا رهاظب اکسع رظانلا
 ىلاعت هللا ءاش نإ هيلد ىذلا بابلا ف تحبلا اذه ةيقب ركذنسو « بجاولا ةمدقم

 « الب ُناذأ روح نم کنن ال »ی بلا لوت اپ - ۷

 نب مساقاو رمح نبا نع مفان نع لا دبع نع ةماسأ ىلأ نع ليعامسإ نب ديبع شرو - ۸

 ندد 98 او شاو اوك: هلل نا لوفر لاقف « ليلبر 0 ناك الالب نا 0 امنع لا یضر ةشئاع نع دم

 اذ قري نأ الإ امهناذأ نيب نكي لو : ”مماقلا لاق . « ”رجفلا مطب یت نذوب ال هناف « مونکم مآ نا

 « اذ لزنیو

 لاق : ديكأت ريغب نيعلا نوکسب «یکمنع ال » یهدکلاو « شک لل اذک ( کنعنع ال یب ىنلا لوق بای) هلق
 عيكو ةجرتلا ظفل یور دقو . ةشئاع ثيدح نم هانعم جرختساف ۰ ةجرتلا ظفل ىراخبلا دنع حصي مل : لاطب نبا

 « قفآلا ىف ريطتسملا رجفلا نکل و ۰ لیطتسلا رجفلا الو لالب ناذأ کروحم نم كنعنم ال » اعوفرم ةربس ثيدح نم
 حص دق هناف « یراخبلا دارم ىف نيعتي مل نکل اضيأ سم دنع ةرمس ثيدحو . ۸ | نسح ثيدح وه : ىذمرتلا لاقو

 «ثيدحلا « کماق عج ریل لیلب نذؤي هناف هروح نم لالب ناذأ ؟دحأ نعنميال » ظفلب دوعسم نیا ثیدح هطرش ىلع اضيأ
 عفان و مساقلا هيخيش نع رمع نب هللا ديبع ثيدح هنع جرخأو « رجفلا لبق ناذآلا باب د ىف ناذآلا باوبآ ىف مدقت دقو
 . كانه رمع نب هللا ديبع ثيدح ىلع مالكلا مدقت دقو « ةمجرتلا هذه ىف هركذ اه هدارم هنأ رهاظلاف ٠ انه هجرخآ اک

 : سلو » دوعسم نبا ثيدح ىف نأ كاذو « دوعسم نبا ثيدح ىف مهبأ امل نایب سم هجرخأ ینلا ةرس ثيدح قو

 لسم دنع ةرمس ثیدح قو < اذكم لوقي ىتح - لفسآ ىلا أطأطو قوف ىلإ هعباصأب عفرو - لوقي نأ رجفلا

 ةياور نو . اضرتعم ىمي « اذکم ريطتسي ىح اذكه ليطتسملا قفآلا ضايب الو لالب ناذأ روح نم من ضي ال د
 اوبرشاو اولك » ىلع نب قلط ثيدح نم هلو « ىذمرتلا ةياور ظفل مدقت دقو « ريطتسي ىتح ضايبلا اذه الو د
 كنز, ىأ ءاحلا سکپ « کندی د هلوقو « رحالا کل ضرتعي ىح اوبرشاو اوکو « دعصملا عطاسلا كندي الو

 نالو . ةكرحلا رسكلاب ديحلا لصأو « هتعزأ اذإ هديهأ هتده لاقي « بذاكلا رجفلا هناف روحسلا نع هب اوعنتمتف
 . نكلو « همرح الو ائيش لع ال هناف ناحرسلا بنذ هنأك ینلا امأف : نارجل رجفلا » اعوفم نابوث نع ةبيش ىفأ

 "نم ةعامج بمذو ٠ هلبق بابلا ىف ةيضاملا ةيآلل قفاوم اذهو « ةالصلا لعو ماعطلا مرحب ىذلا وه ىأ « ريطتسملا
 ىورف ۰ رجفلا حضتی نأ ىلا روحسلا زاوج ىلا شايع نب ركب وبأ هبحاصو نيعباتلا نم شعلا هب لاقو  ةباحصلا

 .'راهلا هللاو وه هب هللا لوسر عم انرحست ه لاق ةفيذح نع رز نع مصاع نع صوحالا أ نع روصنم نإ ديعس

 "كلذ قازرلا دبعو ةبيش ىبأ نیا یورو « هوحن مصاع نع رخآ هجو نم ىواحطلا هجرخأو « علطت مل سمشلا نأ ريغ
 ۳ هنأ ركب بأ نع قرط نم رذنلا ناو ةيش ىبأ نباو روصنم نب ديعس یورو « ةحيص قرط نم ةفيذح نع

 طيخلا نيبت نيح نآلا : لاق مث حبصلا لص هنأ ىلع نع حیحم دانساب رذنملا نبا یورو « رجفلا یریال ىح بابلا قلغب



 ۱۳۷ ۱۹۱۸-۱۹۲۰ ثيدحلا

 نأ ليللا دا وس نم رابلا ضايب نيبتب دارلا نأ لإ مهضعب بهذو : رذنملا نبا لاق « دوسالا طبخلا نم شیب لا
 ملاس نع حرس داسا یورو . هريغو ركب ی نع مد: ام کح مث ؛ تويبلاو ككسلاو قرطلا ف ضاسلا رشتنب

 دق : تلقف هتيتأ مث ترظنف لاق ؟ رجفلا علط له رظناف جرخا » هل لاق ركب ابأ نأ  ةبحص هلو  ىعجيالا ديبع نبا

 یورو « ىبارش ىنغلبأ نالا : لاتف , ضرتعا دق : تاقف ترظنف ؟ علط له رظناف جرخا : لاق مث « مطسو ضبا

 لک الا زاوج اوأر ءالوه : قتحسإ لاق « ترحست مع ةادغلا تيلصل ةوهشلا الول » لاق هنأ شععالا نع عيكو قيرط نم
 « لوقأ لوألا لوقلابو : قحا لاق « ليللا داوس نم راهنلا ضايب نيبتي ىح ضرتمملا رجفاا عولط دعب ةالصلاو

 ىلع بقعت اذه فو : تلق . ةرافك الو ءاضق هلع ىرأ الو یناثلا لوقلاك ةصخرلا لوأت نم ىلع نعطآ ال نکل

 ( دم نب مساقلاو رع نبا نع ) هلوق ۰ لءأ هنا و شععالا هياإ بهذ ام فالخ ىلع عامجالا اولقأ ثدح هريغو قفوملا

 دقو « ةشناع نع مساقلا نعو رمع نبا نع عفان نع هاور رمع نب هللا ديبع نآل , رمع نبا ىلع ال عفان ىلع افطع رجلاب

 تقاولا ىف هيلع مالكلا مدقت

 روحسلا ليجعت اپ - ۸
 دەس نب لمس نع مزاح ىبأ هيبأ نع مزاح نأ نمل لع ام دع رشا ها ی ر ا بس ۰

 « لكي للا رلوسر عم دوجساا ردا نأ ترش نوكسن م و هك لاف دع ضر

 ىودو . رجفلا عولط برق عقب ناكر وحسلا نأ ىلا ةراشإ لک الا عارسالا ىأ ( روحسلا ليجع باب ) هلق

 لات « رجفلا ةفاخم ماعطلاب لجعتسنف  ليللا ةالص نم یآ - نفرصتت انک و هبآ نع ركب یبا نب هللا دبع نع كلام

 ىراخبلا نم ىرخأ ةخسن ىف دجو هنأب ىاطلغم هقعتو « انسح ناكل روحسلا نیغ ا پابب هل مجد ولو لاطب نبا

 نم لیجعتلا : بینا نب نيزلا لاقو . انا تمقو ىتلا ىراخبلا خسن نم ءىش ین كلذ دأ لو < روحسلا ريخأت باب »

 هامس امنو « ريخأتلا هانعم ناك هرخآ ىلا بسن ناو ميدقتلا هانعم ناك تقولا لوأ ىلإ بسن ناف « ةيبسنلا رومألا

 ةالصلا تاوف فوخو هعولط فوخ دنع رجفلا هروحسب قباسي ناك ىناحصلا نأ ىلا هنم ةراشإ اليجعت ىراخبلا

 نم هعمسي مل مزاح ىبأ نب زيزعلا دبع نأ ىلا لیعامسالا راشأ ( مزاح ىبأ هببآ نع ) هلوق . دجسملا ىلا هباهذ رادقع

 مث ۰ لبس نع مزاح ىبأ نع یلسالا ماع نب هللا دبع نع مزاح یبا نع یرییزلا بعصم قيرط نم جرخأف « هيبأ
 راشأو ۰ فعض هيف یلسالا وه ساع نب هللا ديعو . مزاح ىبأ نع ماع نب هللا دبع نع ىرخأ قيرط نم هاور
 نع زيزعلا دبع نع هوور نيذلا ظافحلا مواقي ال یریبزلا هللا دبع نإ بعصمو . كاذب ثيدحلا ليلعت ىلا ليعامسالا

 نكت مل ةدايز هيبأ نع هبف صاع نب هللا دبع نم ععس زيزعلا دبع نوكي نأ لمتحم و « ةذاش هتدابزف ةطسا و ريغب هيبأ

 نم تقاوملا ف ىراخبلا هجرخأ دقو ۰ ةطساولاب ةراتو ةطساو الب هيب أ نع ةرات هب ثدح كاذلف هيب أ نم هعمس امف
 ةياود ىف ( یتعرس نوکت م ) هلوق . لعأ هتاو مزاح بأ نب زيزعلا دبع ةياورب ليلعتلا لطبف مزاح ىبأ نع رخآ هجو
 سل « ىب » ظفلو ةمان ناك نأ ىلع مضلاب ةعرسو « ىب ةعرس نوکت مث » لالب نب ناملس
 ظفل هيلع لدي ام ىلا عجرب ريم مسالاو ناك ريخ اهنأ ىلع بصنلا زوحيو , «كردأ نأ » هلوق وأ رخلا ءىف هو

 وهو « دوجسلا كردأ نأ , روهجباو ىسنللو ۰ ىنيمشكلا ةياور ىف اذك ( روحسلا كردأ نأ ) هلو . ةعرسلا

 ىرابلا مه + ( جاه م



 موصلا باتك ۰ ۱۳۸

 ةالص » ليصامسإلا ةياور فو « رجفلا ةالص كردأ نأ » تيقاوملا ىف ةمدقتلا ةياورلا ف نأ هديؤيو « باوصلا

 نم هرقل هروح نأ هعارسإ ةباغ نأ دم نب لهس دارم : ضاع لاق « ةادغلا ةالص » ىرخأ ةياور قو 1 حبصلا

 « حبصلاب ب هلا لوسر سيلغت ةدشلو مقلب هللا لوسر عم حبصاا ةالص كردي نأ داكي ال عع ناك رجفلا عولط

 . تاوفلا فوخ نولجعتسيو هيف نورصتخیف رجفلا روحسلاب نومحا زب اوناكمهنأ دارملا : ةيشاحلا ىف ريالا نبا لاقو

 نه امهالك ةبيتقو هللا ديبص نب دمع نع موصلا ىف ثددحلا اذه جرخآ ىراخبلا نأ فلخ ركذ : یزلا لاق ( هيبنت )

 دمع د ىاطلغمو بطقلا طخ انه كبأرو : تلق « دوعسم وأ هركذ الو حيحصلا ىف هدجب لو : لاق « زيرعلا دبع

 رابكح نم روپشم قدلا تباث وبأ وهو « هللا دبع نب دمع » باوصلاو طلغ وهو « ةفاضإ ريغب < ديبع نبا

 ىراخلا خویش
 مثلا ةالصو روحسلا نب کردق بسا - 19

 1 e 4 e ۳ ده 5
 هرع ها ىضر تاب ندز نع سنا نع ةداتف ان دح ماش ان دح مهار نام شی سس ۷۱

 ردق : لاق ؟ روحتااو ناذألا نيب تاک 38 تاق . ةالصلا ىلا حاق مث « لي یبلا مم انزّدست » لاق

 أ نيسم

 نامزلا ريدقت دارملا نل . ةالصلا ءادتباو روحسلا ءابتنا ىأ ( رجفلا ةالصو روحسلا نيب ؟ردق باب ) هلوق

 وه ( ماشه اندح ) هلوق ۰ رينملا نب نيزلا هلاق امف عورشلا لوأ ةالصلا لعفب دارلاو « لكالا هيف كرت ینلا

 ( رک تلق ) هلق . « سنال تلقد لاق ةداتق نع ديعس قيرط نم تيقاوملا ف قبس ( سنآ نع ) هلق . یاوتسلا

 « كلذ نع اسنأ لأس اضيأ ةداتق نأو تيقارملا ىف كلذ نايب مدقت دقو « تباث نب دز هل لوقملاو ء سنأ لوقم وه

 ىأ ( ةبآ نيمخ ردق لاق ) هلوق . « دیزل تلق » لاق اسنأ نأ هيفو مامه نع نوراه نب ديزب نع اضيأ دحأ هاورو

 ريخ هنأ ىلع بصنلا روحيو « ادتبلا ريخ هنأ ىلع عفرلاب ردقو « ةثيطب الو ةعبرس ال ةريصق الو ةليوط ال ةطسوتم

 : هريغو بلهملا لاق . رخآ نم ربلاو لئاق نم اهمساو ناكر يصت الثل سنأ لاؤس ىف ال ديز باوج ىف ةردقملا ناک

 روزج رحن ردقو « ةاش بلح ردق : مهو ةكلامعالاب تاقوالا ردقت برعلا تناكو « ندبلا لاعأب تاقوألا ر دقت هيف

 اوناك ولو « ةوالتلاب ةدابعلا تقو ناك تقولا كلذ نأ ىلا ةراشإ ةءارقلاب ريدقتلا ىلا كلذ نع تباث نب ديز لدعف

 تناك مبتاقوآ نأ ىلا ةراشإ هيف : ةرمج ىبأ نبا لاقو . ةعاس سمخ ثلث وأ ةجرد ردق الثم لاقل لمعلا ريغب نوردقب

 قفرالا وه ام رظني لس ناك : ةرمج ىأ نبا لاق « دوصقملا ىف غلبأ هنوكل روحسلا ريخأت هيفو . ةدابعلاب ةقرغتسم

 بلغي نم مهضعب ىلع اضيأ قشل ليللا فوج ىف رحست ولو « مهضعب ىلع قشيف هوعبت ال رحسني مل ول هلال هلعفيف هتماب
 جايتحالا موممل مايصلا ىلع ةيوقت اضيأ هيف : لاقو . روسلاب ةدهاجلا ىلا جاتحي وأ حبصلا كرت ىلا یضفی دقف مونلا هيلع

 : لاق . ناضمر ىف راطفالا ىلا یضفیف هيلع ىثغي دقف ايوارفص ناك نم امس الو مہضعب ىلع قشل كرت ولو ماعطلا ىلا

 ىنلا عم تيبي ناکام تبا“ نب ديز نآل , ةجاحلل ليللاب یا زاوجو « ةلك اؤملاب هءاحصأ لضافلا سينأت ثيدحلا قو

 نحن لقب ملو « هلي هللا لوسر عم انرحست » هلوقل ةرابعلا ف بدآلا نسح هيف و ‹ روحسلا ىلع عامتجالا هیفو . قلب

 عولط لبق ناكر وحسلا نم غارفلا نأ ىلع ةلالد هيف : ىطرقلا لاو . ةيعبتلاب ةيعملا ظفل رعشي امل ما ها لوسرو



 ۱۳۹ ۱۹۲۳ ۰۱۹۲۲ قيدحلا

 لمحت لب ةضراعم ال نأ باوجلاو ء ىبتنا « حلطت مل سمكا نأ الإ رابلا وه » ةفيذح لوقل ضراعم وهف . رجفلا
 مالکلا مدقت دقو , ةقباس ةفيذح ةصق نوکتف « ةبظاوملاب رعشي ام امبنم دحاو ةياور ىف سيلف « لاحلا فالتخا ىلع
 سفأ دنسم نم وأ تباث نب ديز دنسم نم هنوکو تيقاوملا ف ثیدحا اذه دانساب قلعتي ام ىلع

 وحلا رد و اولّصاو ناو مب ىنلا نأل « باح إ ريغ نم روحا ذکر ت اپ - ۰

 'ىنلا نأ » هنع هلا ضر ۳1 دبع نع مفان نع 00 ان لح ليعاعإ ن 5 اشو -- ۲

 ةا ىلإ ؛ ايك تسل : لاق « مات تل : اولاق ماش « مهملع تن« سالا لّماوف « لَصاو ب
 « 'قسأو مطا

 [ ۱۹۲ : ىف هفرط ب ۱٩۲۲ ثیدم | ]

 كلام نب سن تەم” لاق ٍبوپص 6 ززعلا عا بش اند سايا ىبأ ن مدآ اشو - ۲۳

 « کت روحسلا ىف ناف «اورحَآ » يلب ”ىنلا لاق : لاق هنع هللا ىضر

 « ركذي » مضب ( روحسلا ركذي مو اولصاو هبامصأو قلب ىنلا نال باحيإ ريغ نم روحسلا ةكرب باب ) هلوق
 رقتفي ام] محلا ىلع لالدتسالا : رينملا نب نيزلا لاق « روح ركذي ملو » قسنلاو ىنمشكللو ۰ لووجلل ءانبلا ىلع
 جاتحا هب مالا ءاج امل نكل « ةوقلا ظفحو ةومشال لك أ وه ام روحسلاو « اعقوتم ناك وأ فالتخالا تبث اذإ هلا
 . ىهتا رجفلا عولط لبق لكلاب مال مزلتسي لاصولا نع ىلا اذكو ۰ باحيالا نم هرهاظ ىلع سيل هنأ نيب نأ
 نيعتي الف لیلا رخآ لک لا نم معآ وبف « رطفلاو موصلا نيب لصفلاب أ وه اهن لاصولا نع ىبنلا نأب بقعتو
 هلال ىراخبلا نم ةلفغ ةمجرتلا هذه ىف : لاطب نبا لاقو « روحسلا ةيبدن ىلع عامجإلا رذنملا نبا لقن دقو « روحساا
 وهو رحسلا لاصولا ةياغ لمجل «رحسلا ىلا لصاويلف لصاوي نأ دارأ كيأ » ديعس ىبأ ثيدح اذه دعب جرخأ دق
 ةيشاحلا ىف رينملا نبا هبقعت و « ملستلا, هدمب ةعامج هاقلت دقو . یبتنا لمجلا ىلع ىضقي رسفملاو : لاق « روحسلا تق

 سیل دوحساا نأ لاصولا نم ذخأو . هباحيإ مدع ىلع جرت امإو روحسلا ةيعورشم مدع ىلع مجرتي مل ىداخبلا نأب

 هايإ هليلعتل داشر یه وه امن إو لاصولا مرت لیبس ىلع نكي مل لاصولا نع ٹیپ ىنلا مان ثيحو « بجاوب
 ةهاركلا ىب دضف ةهاركلل لاصولا نع ىلا نأ تبث املو « روحسلل باج] كلذ ىف سيل و « مهلع قافشالاب
 . ميرحتلا ةيعفاشلا دنع حجارلاو ٠ ابف فلتخ لاصولا ةلأسمو « لاق اذك . روحسلا بابحتسا تبثف بابحتسالا
 ىنالا ةرب ره ىبأ ثيدحوىلا ةراشإلا علا اولصاو هباحصأو قي ىنلا نال » هلوقب دارأ یراخبلا نأ ل رهظب ىذلاد
 رخأت ول : لاقف لالملا اوأد مث < اموب مث اموي مهب لصاو » هنأ لاصولا نع ىبنلا دعب هيف اباي نيرشعو ةسمخ دعب
 ءاوس روحسلا كرت مزلتسپ لاصولا ناف مهب لصاو ام تح ناك ول ذإ , متحب سيل روحسلا نأ ىلع كلذ لدف « کتدزا
 بابل ىف اضيأ ربع نبا ثيدح ىلعو لاصولا كح ىف ءاملعلا فالتخا ىلع مالكلا ىتأيسو « ال وأ مارح لاصولا انلق
 , راهنلاب تلمع اذإ تللظ عراضم ةمجعملا ةع الا ءاظلاو ةزمهلا حتفب < لظأ » هلوقو . ىلاعت هللا ءاش نإ هيلا راشملا
 اورحست ) سنأ ثيدح ىف هلوق . داهلاب !ديقم سيل انه لظأ لامتسا نأ ىلع لاد وهو « تيبأ » ظفلب كانه ىنأيسو



 موصلا باتنک ١ ٠

 ینعع, ردصم هنال مضلا بسانيف باوثااو رجالا ةكربلاب دارملا نال . اهمضب و نيسلا حتفب وه ( ةكرب روحسلا ىف ناف

 لیقو ٠ هب رحستي ام هنال حتفلا بسانيف هيف ةقشملا ففخيو هل طشنيو موصلا ىلع ىوقي هنوكل ةكربلا وأ « رحستلا

 عابتا یهو « ةددعتم تابج لصحت روحسلا ىف ةكربلا نأ لوالاو « رحسلا ىف ءاعدلا و ظاقتسالا نم نمضي ام هکر لا

 هريثي ىذلا قلخلا ءوس ةعفادمو ۰ طاشنلا ىف ةدايزلاو « ةدابعلا ىلع هب یوقتلاو « باتکلا لهأ ةفلاخو ۰ ةنسلا

 ةنظم تقو ءاعدلا و ركذلل ببستلاو « لک الا ىلع هعم عمتع وأ كاذ ذإ لأسي نم ىلع ةقدصلاب ببستلاو < عوجلا

 رومالا ىلا دوت نأ زوحي ةكربلا هذه : دبملا قيقد نبا لاق . ماني نأ لبق اهلفغأ نمل موصاا ةبن كرادتو « ةباجإلا

 موصلا لع ندبلا ةوقك ةيويندلا رومالا ىلا دوعت نأ لمتحو « هتدابزو رجالا بجو ةنسلا ةماقا ناف ةيورخالا
 « مدنع عنتع هنال باتكلا لهال ةفلاخلا روحسلا بابحتسا هب للعي امو : لاق . ماصلاب رارضإ ريغ نم هريسدت و

 نم مالک روحسلا ةلأسم ىف ةفوصتنلا عقو : اضيأ لاقو . ةيورخالا روجالا ىف ةدايزلل ةيضتقلا هوجولا دحأ اذهو

 دازام لاقي نأ باوصلاو : لاق . كلذ نيابي دق روحسلاو , جرفلاو نطبلا ةوهش رك ىهو موصلا ةكح رابتعا ةبج
 ةرثكو لك آملا ىف قاتلا رم نوفرتملا هعنصي ینلاک بحتسع سيلف ةيلكلاب ةكملا هذه مدعنت ىتح رادقلا ىف
 لوک أم نم ءرملا هلوانتي ام لقأب روحسلا لصح < ليمكت ) . هبتارم فلتخت كلذ ادع امو . امل دادعتسالا

 نأ ولو هوعدت الف ةكرب روحسلا » ظفلپ ىردخلا ديعس ىنأ ثيدح نم دمحأ ثيدحلا اذه جرخأ دقو « بورشمو

 ىرخأ قيرط نم روصنم نب ديعسلو « نيرحسنملا ىلع نولصي هتكنالمو هللا ناف ۰ ءام نم ةعرج كدحأ عرحي
 «ةمقلب ولواورحست د ةلسم

 امص رامتلا یون اذإ صا - ١

 اذه ىو ماص ياف : لاق « ال انلق ناف ؟ ماعط کدنع : لوقب ءادز دل وأ ناک: ءادر دلا ما تلاقو

 مهنع هلا یر - ةفي ذخ و « ناف ناو « ةريره وبأو « ةحلط وبأ هلو

 م "یبلا نأ » هنع نا ضر مو الا نب لس نع دبع ىلأ نب ديزي نعرمماعوبأ شزو - ۵

 « لك ای الف لك أي مل نتو « مسي وأ ميلف لك نم نا : ءاروشاع موی سانلا ىف یانی الُجَر تم

 [ ۷۲۶۰۲۰۰۷ : ىف هافرط - ۱۹۲ ثيدحلا]

 نيب قرف نم مهنف : فالتخا كلذ ىف ءابلعلاو ؟ال وأ اقلطم حصي له ىأ ( اموص رابنلاب یون اذإ باب ) هلق
 وبأ ناك ءادردلا مآ تلاقو) هلق. كلذ نايب یتأیسو « لاوزلا لبق اب لفنلا زاوج صخ نم مبنمو « لفنلاو ضرفلا
 مأ نع ةبالق ىلأ قیرط نم ةبيش ىبَأ نبا هلصو ( اذه یوم مءاص ىتاف : لاق ال انلق ناف ؟ ماعط عدنع : لوقي ءادردلا

 یورو« ماص انأ آذإ : لوقف اندنع هقفاوي مل ام رف « ءادغلا لأسيف ی ان احأ ان ودغي ءادردلا وبأ ناک» تلاق ءادرنلا

 ةداتق نع رمعم نعو « ءادردلا مأ نع ةبالق ىبأ نع بويأ نعو سيرد] ىبأ نع ىرهزلا نع رمعم نع قازرلا دبع

 مأ نع ءاطع نع جرج نبا نعو « « ماص انآ : لاق نكي مل ناف « ءادغلا هلهأ لأس حبصأ اذإ ناكءادردلا ابآ نا د
 مأ نع بشوح نب رهش قيرط نمو « هوحن رکذف « راهلا فصتتي نيح هلهأ ىتأي ناک» هنأ ءادردلا یب أ نع ءادردلا



 ثيدحلا ۱۹۲ ١١

 هلعفو ) هلوق ۰ « مويلا كلذ موصاا هيلع ضرفیف . هدحي الف ءادفلاب اعد اير ناكو هنأ ءادردلا ىبأ نع ءادردلا

 ةبيش ىلأ نباو ةداتق قیرط نم قازرلا دبع هلصوف ةحلط ىبأ رثأ امأ ( ةفيذحو سابع نباو ةريره وبأو ةحلط وبأ
 ال اولاق ناف ؟ ءادغ نم له : لوقف هلهأ ىنأي ناك ةحلط ابآ نا » ةداتق ظفلو « سنأ نع امهالك ديم قيرط نم

 ركذي لو « رطفأ مدنع ناک ناو » داذو هوحن ديمح ظفلو « هلعفي لبج نب ذاعم ناكو : ةداتق لاق « كلذ هموي ماص
 بیسلا نب ديعس نع ىع نع ۲) ةزمح نع بئذ ىبأ ن ١+ قيرط نم قبببلا هلصوف ةريره ىبأ رثأ امأو . ذاعم ةصق

 هاورو « ماص انأف : لاق ال اولاق ناف ؟ ءیش ؟دنع : لتقف هما قاب مث « قوسلاب فوطب ةريره ابأ تيأر » لاق -
 نم ىواحطلا هلصوف سابع نبا رثأ امأو . هانعم ركذف ةحلط ابأو ةريره اب نأ عاطقنا هيف رخآ دنسب قازرلا دبع
 امو تحبصأ دقل هللاو :.لوقي مث ربظب ىتح حبصي ناک, هنأ سابع نبا نع ةمركع نع ورمع ىبأ نب وربع قيرط

 قازرلا دبع هلصوف ةفيذح رثأ امأو « اذه ىوي نموصالو « مويلا ذنم بارش الو ماعط نم تلك أ امو « موصلا ديرأ

 لوزتام دعب مايصلا هل ادب نم » ةفيذح لاق : لاق ىلسلا نمحرلا دبع ىن أ نع ةديبع نب دعس قيرط نم ةبيش ىلأ نباو

 ون ءاج دقو « ماصف سمشلا تلاز ام دعب موصلا ىف هل ادب ةفيذح نا » ةبيش ىبأ نبا ةياور فو < مصيلق سشل

 ةحاط نب یحم نب ةحلط قيرط نم نئسلا باحصأو لم هجرخآ ةشئاع ثيدح نم اعوفرم ءادردلا فأ نع انرکذ ام

 لوسر لع لخد : تلاق نينمؤملا مأ ةشناع نع ةحلط تنب ةشئاع ىنتثدح » هل ةباور ىفو « ةحلط تنب ةشئاع هتهع نع

 نم یسلاطلاو قاسنلا هاورو « « ثيدحلا . . اص اذإ لاف : لاق . ال انلق ؟ ءىث کدنع له : لاقف موي تاذ هب هلل

 نأ ىف روپمجلل لبلد ثيدحلا اذه ىف : ىوونا' لاق . ةمركع یاسنلا مسي لو هوحن ةشناع نع ةمركع نع كامس قيرط

 ناك هن نوکل « ءیش عدنع له » هلاؤس نأ لع نورخالا هلو أت لاوز لبق راهنلا ىف ةينب زوج ةلفانلا مود

 : رذنلا نبا لاقو . ديعب فلكتو دساف ليوأت وهو : لاق ‹ كاذل رطفلا دارأو هنع فعض م لمألا نم موصلا یون

 ما رع مو ربا ا ابا لب بجلال
 : لاق « دحآ و ىعفاشلا لاق هبو : لاق . مهلا هديناسأب كلذ قاسو . امهريغو بوبآ ابآ و دومم نبا دازو « مدقت

 ‹ تيبب نأ الإ موصي ال » ةئفانلا ىف كلام لقو 2 رحتي وأ ليللا نم عمحي ىح اعوطت موصي ال » رمع نا لاقو

 فصتنم لبق موصي نأ هل ادب مث ارطنم ا نم : ىأرلا ل را تا

 رذنملا نبا هلقن یذلاو : ةيعفاكا دنع حصالا وه اذهو : تاق . هزج مل لاوزلا دعب كلذ هل ادب ناو « هأزج أ راپلا

 مظعم ىف هيلع صن ىذلاو ٠ یمفاشل نيلوقا !دحأ وه هدعب وأ لاوزلا لبق ناك ء ام نا رجلا نم سلال
 نع ) هلق ۰ ليللا نم ةينب الإ عوطتلا مايص حصب ال هنأ بئذ فأ ناو تللاو كلام نع فورعملاو « ةقرفتلا هبتك

 یخ ىف ىنأيس اک « عوک الا نب ةملس انثدح ديبع ىلأ نإ ديزي نع « ناطقلا وهو ىحب ةياور ىف ( عوک الا نب ةلس

 مساو « كموق ىف نذآ ملسأ نم لجرل لاق » ىح ةياور ىف ( سانلا ىف ىداني الجر كعب لب ینلا نا ) هل . دحاولا

 ةمشخ ىلأ ناو دحآ هثیدح جرخأ . ةبحص ةثراح نب دنه هممل و هببالو هل یلسال ةثراح نب ءامسأ نب دنه لجرلا اذه

 مع ینلا ىنثعب : لاق هيبأ نع یلسالا .امسأ نب دنه نب بيبح نع ركب ىبأ نب هللا دبع ىنثدح » قحا نبا قيرط نم

 « حب نب نام١ نع ٠ ىرخأ قو « حي نب رمت نع ٠ ةخسن ىف « ةز نع » هلوق : قالوب ةعبط ىف (۱)



 مايصلا باتک - ۰ ۱

 مصيلف هموي لوأ ىف لك دق مهم هتدجر نف « ءاروشأع موي مورا اذه اوموصب نأ كموق رم : لاقف لسأ نم ىوق ىلا

 هوخأو ةيديدحلا باح نم دنه ناکو : لاق دنه نب ىح نع ةلمرح نب نجرلا دبع قيرط نم اضيأ دمحأ یورو « هرخآ
 لوسر نأ ةثراح نب ءاعسأ نع دنه نب يحم ینادغ » لاق . ءاروشاع موي مايصلاب هموق سأ ب هللا لوسر هثمب ین

 « مهم وب رخآ اومتيلف : لاق ؟ اومعط دق مهتدجو نإ تيأرأ لاق . مولا اذه ماصب كموق سم : لاقف همعب لس هنا

 دجلا ىلع ىلوالا ةياورلا ىف قلطآ نرکی نأ لهتحو . كلذب السرأ دنه هدلوو ءامسأ نم لكن وكي نأ لمتحیف : تلق

 ةبلس ثيدحب لدتساو . لعأ ناو ناتي اررلا دحتتف ءامسأ هدج نع دنه نب بيبح ةءاور نم ثيدحلا نوكيف بالا مسا

 نأ ىلع لدف رابنا ءانثأ ىف موصلاب مآ مس ال هريغ وأ ناضمر ناک ءاوس ليللا نم هوني مل نا ماصلا ةع ىلع اذه

 لاوقأ نم حچرت» ىذلاو . ايجاو ناک ,اروشاع مايص نأ لص فقري كلذ نأب تا و « ليللا نم طرتشت ال ةيثلا

 نمو » هلوق لیلدب ۰ هطئارشو هکح خسنف . بيرالب خسن دقف اضرف ناكهنأ ريدقت ىلعو « اضرف نكي مل هنأ ءالما

 نأب ةيكلالا نم بيبح نب! حرصو . رابلا نم لک نم مايص زيحي ال ليللا نم ةينلا طرتشي ال نمو < متیلف لک أ

 ءازجالا مزاتسيال كاسمالاب سالاف یاب هکح نأ ريدقت لعو « ءاروشاع صئاصخ نم ءاروشاع موصل تیبتلا كرت

 موي رطفأ نم سی اکو اراهن ناضمر ىف رفس نم مدق نم سو اک تقولا ةمرحل كاسمالاب مآ نوكي نأ لمتحف
 قاسنااو دواد وبآ هجرخآ تیدح ىف اعرص كلذ درو لب . ءاضقلاب مرآ ىنانيال كلذ لكو . لالملا ىأر مث لسلا

 : لاق . ال : اولق ؟ اذه کموب متمص : لاقف مس ینلا تنأ سا نأ همع نع ةبلس نب نمحرلا دبع نع ةداتق قيرط نم

 مل نم نآل « ءاضقلا كرت نيعتي الف ءاضقل اب مالا ىف ثيدحلا اذه تبلیال نأ ردقت ىلعو «هوضقاو كموي ةيقباوممأف

 ام, لیلا نم مودلا ىف ةينلا طارش ال روما جتحاو . راها .انثأ ىف لسأ وأ غلب نك ءاضقلا همزاي ال هلاكب مويلا كردي

 الف ليللا نم مايصلا تيبب مل نم د لاق مس ىلا نأ ةصفح هتخأ نع رع نب هللا دبع ثيدح نم نالا باععأ هج رخآ

 « هفقوو هعفر ىف فلتخاو « هل مايص الف رجفلا لبق ماصلا عمج مل نم ه ىذمرتلاو دواد ىبالو « یاسنلا ظفل هل مايص

 یراخبلا نع « للملا » ىف یذمرلا کحو : هقرط جب. رغ ىف یاسنلا بنطأ نأ دعب فوقوملا ىاسنلاو ىذمرتلا حجرو

 ماج او نابح نباو ةع زخ نبا مهنم ؛ روك ذملا ثيدحلا اوححصف ةم الا نم ةعامج دانسالا رهاظب لمعو . هفقو حیجرت

 « رذنلاو ءاضقلا مايصب ةيفذحلا نم هصخ نم دعبأو , تاقث اهاجر لاقو رخآ اقبرط ینطقرادلا هل یورو . مزح ناو

 ىف ال وا « راها ىف ةينلا ”ىزجتف ءاروشاعكهنيعب موب ىف ناك اذا ضرفلا موص نيب ىواحطلا ةقرفت كلذ نم دعبأو

 مام] هبقعت دقو . رانا فو لیلا  ؛یزجیف عوطتا موص نيبو ٠ لبللا نم ةينب الا "یزجب الف ناضمرک هنیعب موي

 هنأ دحأ نعو ؛ دويجلا لوق ىف موب لكل ناضمر ىف ةينلا ربتعت : ةمادق نبا لاقو . هل لصأ ال ثغ مالك هنأب نيمرحلا

 حیحصلا ميقملا قح ف ناضمر موص حصي رف لقو « قحساو كلام لوقك وهو « ربشلا عمل ةدحاو ةين هئرحي

 رقتفي الف هنيعتل ناضمر موص ريغ هيف حصي ال هنأ رفذ جتحاو « دهاجمو ءاطع لاق هبو ةين ريغب
 نمزلا نال ةين ىلا

 ىمغملا موص ححصي نأ اذه لئاق مزاي :یزارلا ركب وبأ لاقو . دحاو موص الإ دحاو موب ىف روصتي الف هل رايعم

 همزلي : هريغ لاقو . أعنشتسم ناك همزتلا ناف : لاق . ةين ريغب كاسمالا دوجول برشي ملو لك أي مل اذ] ناضمر ىف هيلع

 مزح نبا لدتساو . ضرفلا نع هئزحي هنأ اعوطت ذئنيح لصف اهردق الا اهتقو نم قبي مل ىتح ةالصلا رخآ نم نأ
 « كلام لثم رفز بهذم نأ له هلو « هنالخ ةیادها حرش ىف اک یخرکلا هله یققاو ٠ خنلا شمب شماهب : قالو, ةءط ىف ) ١(



 ۱:۳ ۱۹۲۵-۱۹۲۱ ثيدحلا

 ءاروشاع نأ ىلع هابو هل زج و ذكنمح ةسا كاردتسا هل زاج رابلاب ناطمر لاله هل تن" نم نأ ىلع ةلس كثيدحم

 « هانمدق ام هيلع درب ام قخم الو « ريغتي ال ضرفلا کحو : لاق راہنلا ءاننأ ىف اوكسمي نأ اومآ دقو  الوآ اضرف ناك
 ىساذلاو لهاجلا كح ءاوتسال للا نم یونب نآ یس نم كل قحلأو

 ابلج عبدي ماصلا بسا - ۲

 نمحرا دبع نب ركب ىأ لوف تم نع كالام نع ل نا دبع شی — ۵ 2 ۱٩۹۲۲

 ع هل ماو

 ماشه نب ثراحلا نب نعرا دبع "نب ركب وبأ ىنربخأ لاق یرهازا نع بیش انربخأ نابآ وبأ ازم
 بنج وهو رحفلا کردن ناكر ی ا لوسر نآ » دان ربخآ ةدسمأو ةشثاع نآ ناورم ربخآ نهرا دجعءابآ "نأ

 ”ناورمو « ةريره ابأ اهم نر اب سوق : ثراحلا نب نحر دبمل ناور لاقو . موصيو لنفي مث «ولهأ نم

 أل تناكو - ةفياخلا یذب ممتجت نأ انا ردق "من . نحرا دبع كلذ هركسف : ركب وبأ لاقف نیا ىلع ذثموي
 1 هن لع مق ”ناورم ال ولو 4 اما تا نکا ىلإ : ةريره یل نمحرلا دبع لاقف مش را تالانه ةربره

 "لاقو . « عا نهو سابع نب /لضفلا یندح كالذك : لاقف ٠ ةمَس ماو ةشلاع لوق ركذف . كلل هک ذأ
sS Joe 5 1 ۳ /ے۴  

 دنا ”لوألاو « رطقلاب ساب هب ین ناکد» ةرب ره ىلا نع رت نب شا دبع "ناو ماه

 [ ۱۹۳۱ 6۱۹۳۰ : ىف هافرط - ۱۹۲۰ ثيدحلا ]

 [ ۱۹۳۲ : ىف هفرط - ۱۹۲ ثيدحلا]]

 ضرفلا نيب وأ ىسانلاو دماملا نيب قرفی لهو ؟ ال وأ هموص حصب له ىأ ( ابنج حبصي مئاصلا باب ) هلوق
 انلخد ىتح ىبأو انآ تنك) هلوق ۰ لعآ هتلاو . اقلطم زاوجلا ىلع روپ+او ۰ فلسلا فالخ كلذ لک فو ؟ عوطتلاو
 نءرلا دبع نب رکب ىنأ نع ىرهزلا قی رطب هبقعو ؛ ًارصتخم كلام ةياور نم یراخباا هدروآ اذك(ةللس مأو ةشناع ىلع

 دق معن ‹ ةريره بأ ةصق الو ناورم ركذ هيف سیلو نيباب دعب كلام ظفل قاس هنكل ؛دحاو امیقاس نأ موأف
 ركب بأ نع ديعس نب هبد دبع نع أطوملا ف هجرخآرخآ خيش هيف كلام « الوطم ىعس نع « أطوملا » ف كلام هجرخأ

 كلملا دبع نع جرج نبا ةياور نم اضيأ لدم هجرخأو « اضيأ هجولا اذه نم لسم هجرخأو ًارصتخم نمحرلا دبع نبا

 تالا ناب فو می رخت ىف یاسنلا بنطآ ةريثك یرخآ قرط هلو « هنم متأ هيبأ نع نمحرلا دبع نب ركب ىلأ نبا
 ىأ (ناورم ربخآ نحرلا دبع هابأ نأ ) بيعش ةياور ىف هلوق . ىلاعت هللا ءاش نإ اهدئاوف لصح ركذأسو « اهنلقن

 دبعای كيلع تمسقأ : ناورم لاقف « کما نب ناورم دنع ىبأو انآ تنك » هظفلو هقبرط نم اضيأ لسم دنع وهو
 همم تبهذو نحرلا دبع بهذف : ركب ونأ لاق « كلذ نع امهنل أستلف ةلس مأو ةعئاع نينم ااا ىأ ىلا نيهذتل نحرلا



 موصلا باک ۰ ۱۶ ۱

 ناوکذ نم هعمس اع] ثرالا نب نجرلا دبع نأ هل ةباور ىف یاسنلا نيبو « ةصقلا قاسف « ةشئاع ىلع اناخد ىتح

 ن*رلا دبع نع ضايع ىلا نع ديعس نب هبر دبع قيرط نم جرخأف . اهنع ةللس مأ ىلوم عفان نمو اهنع ةشئاع ىلوم

 « تلاقف كلذ نع الأسف « املا هتلسرأف ناوكذ اهمالغ تيقلف اهتينأف « ةشئاع ىلا ناورم ىنلسرأ » لاق ثراحلا نبا

 ایا هتلس راف امفان اممالغ تیقلف امتيت اف « ةبلس مآ ىلا ىنلسرأف كلذب هتثدخ ناورم تيتأف ه لاق اعوفرم ثيدحلا ركذف

 نيمالغلا نم الك ناب عمجيف اظوفحم ناك ناف ۰ لوهحب ضايع ابأ نال رظن هدانسإ فو ؛ هلثم ركذف « كلذ نع امل أسف

 نم امهالک ركب وبا هنباو نجرلا دبع عمسو « ةياورلا هذه ىف اک لاؤسلا ىف امهنم لك نيبو نمحرلا دبع نيب ةطساو ناكر

 نمحرلا دبع نب ركب ىبأ نب كالا دبع نع مزاح ىبأ ةياور نم هركذأسو , هريغو فنصلا ةيارر ىف اک باجمل ءارو

 . ثيدحلا « نحرلا دسبعای : ةشئاع تااقف بابلا ىلع لسف ةشئاع ىلا ءاج نمحرلا دبع نا » هيفف ىتاسنلا دنع هيب أ نع

 نم انج حبصي ناک املا راشملا كلام ةياور ىف ( موصيو لستفي مث هلهأ نم بنج وهو رجفلا هكردب ناک هل

 ردي ناك » ةشئاع نع نمحرلا دسبع نب ركب ىبأو ةورع نع باش نبا نع سنوي ةياور ىفو « مالتحا ريغ عامج

 نع ن>رلا دبع نب ركب ىبأ نب كاللا دبع قيرط نم ىناسنلاو ‹ نيباب دعب ین اتسو « لح ريغ نم ابنج ناضمر ىف رجفلا

 بطاح نب نمحرلا دبع نب ىحي قيرط نم هلو « مويلا كلذ موصي مث مالتحا ريغ نم ابن حصي ناک » اع هيبأ -

 ینم ابنج حبصي علل هللا لوسر ناك تلاقف ؛ املسف ةللس مأ ىلا بهذا : ثراحلا نب نمحرلا ديعل ناورم لاق » لاق

 دعب ىلا لسغاا رخ وب و ناضمر ىف حماج ناك هنأ امهادحا « ناتدئاف اذه ىف : ىطرقلا لاق « مايصلاب یرمآی و موصيق

 ناطیشا نم مالتحالا ذا ملتي ال ناك هنال مالتحا نم ال عاج نم ناك كلذ نأ ىتاثلاو « زاوجل انب رجفلا عولط

 ناك ال الو ء هيلع مالتحالا زاوج ىلا ةراشإ « مالتحا ريغ نم م اهو ىف : هريغ لاقو . هلم موصعم وهو

 دمة لازنالا ىلع قلطي مالتحالا نأب بيجأو « هنم موصعم وهو ناطيشلا نم مالتحالا نأب درو « ىنءم .انثتمالل

 ادمع كلذ لعاف نأ معز نم ىلع درلا ىف ةفلابملا عاباب دبيقتلاب تدارأو ۰ مانملا ىف ءىش ةیژر ريغب لازنالا عقو

 امل : ديعلا قيقد نبا لاق . كلذب ىلوأ هنع ماني وأ لاستغالا ىسني ىذلاف رطفب ال ادمع كلذ لعاف ناكاذاو « رطفي

 نأ ثيدحلا اذه ىف نيبف « عاملا دمعتملا ريغل صخرب نم هب كتي دقف هرايتخا ريغ ىلع ءرملل یاب مالتحالا ناک

 نم ىناسنلا ةياور ىف (هللا مآ ثراحلا نب نحرلا دبعل ناورم لاقو) هلوق . لمحالا اذه ةلازال عاج نم ناک كلذ

 هنأ : لاقف ء اذهب هثدش ةرب ره اب قلا : نمحرلا دبعل ناورم لاقف » نمحرلا دبع نب ركب ىبأ نع دلاخ نب ةمركع قبرط

 نحرلا دبع نب ركب ىلأ نب ربع قيرط نمو « هنيقلتل كيلع مزعأ : لاقف . هرکی اب هلبقتسا نأ ءركآل هنإو « ىراجل

 رج نبا نيبو « هلوق هيلع درأ نأ بحأ الو « قيدص ىل هنإ « كل هللا رفغ : ناورل نحرلا دبع لاقف  هيبأ نع

 ه هيفف كلذ بیس هيب أ نع نحرلا دبع نب ركب ىبأ نب كلملا دبع نع هتياود ىف
 تعمس : لاق نمحرلا دبع نب ركب ىبأ نع

 ىح هعم تقلطناو قلطناف « نمحرلا دبعل هت رك ذف لاق . مصي الف ابنج رجفلا هكردأ نمو : هصصق ىف لوقي ةريره ابآ

 كلام ةباود فو « امهريغو ىناسنلاو لاسم هقيرط نمو هنع قازرلا دبع هجرخأ « ةصقلا ركذف « ناورم ىلع انلخد

 وب أ ناك» یربقلا قيرط نم ىئاسنللو « مويلا كلذ رطفأ ابنج حبصأ نم : لاق ةريره ابأ نأ » ركب ىبأ نع یم نع

 عم هنأ ناب ون نب نمحرلا دبع نب دمع قيرط نم هلو « مويلا كلذ موصي الف ابنج حبصأ نم هنأ سانلا ىتفي ةريره

 نع ةبالق بأ قيرط نمو « مصی الف لستفپ مو رجفلا هكردأ مث هلهأ عقاووأ لیلا نم تا نم » لوقي ةريره ابآ



 ۱1 ۱۹۲ ۱۹۲۰ ثيدحلا

 نکن لع تاياورلا هذه تةفتاف « رطفملف ايدج حیصآ نم : لرش ناك ةرب ره 3 نأ ١ ثراحلا نب نحرلا دبع

 ريك الل اذك (نعرفتل) هلوق . ثيدحلا اذه ىلع مالكلا رخآ ىف اعوفرم هنع كلذ ىور نم نایب یاسو « كاذب ىفي
 حتفب « نعرقتل » ىنييمشكللو « هاوتف فلاخت ىلا ةصقلا هذ, هنفیختل ىأ فوخلا وهو عزفلا نم ىازلاو ءافلاب
 هلوق ۰ احرص امالعإ هب هتملعأ اذإ نالف ع اذکب تعرق لاقي « هم ةصقلا هذهب عرقت ىأ ةحوتفم ءارو فاقف

 لبق « هتهارك ببس انيب دق ( نمحرلا دبع كلذ هركف) هلوق ٠ ةءواعم ةمج نم ريمأ ىأ ( ةنيدملا لع ذئموي ناوممد)
 نع مزاح وبأ نيبو « فورعلا ىف ةعاطلا بجاو اريمأ ناك هن وكل ناورم فلاخم نأ اضيأ هرک ن وكي نأ لمتحمو
 دبع عم نآ ورم دنع تناكو لاق هجولا ادهم یاب دف هلن قانآ دوم دس يكس نعركب ىفأ ن كلما دبع

 ؛ نمحرلا دعاي : تلاقف ةشئاع ىلا انبهذف لاق « كم ىنلا جاوزأ لأساف بهذا : لاقف ةرب ره ىبأ لوق | وركذف « نمحرلا

 مهفالتخا هيلع دتشاف ناورم انيتأ مث « كااذک ةلس مأ انيتأ مث د ثيدحلا تركذف « ةنسح ةوسأ هللا لوسر ىف مل امأ
 هتيثأ امل كيلع تمزع : نحرلا دبعل ناورم لاقف « لِي هلا لوسر نع كلذب ثد-حي ةريره وبأ نوك نأ افوخت
 ناكو ) هلوقو  ةئيدملا لهأ تاقبم وهو فورعملا ناكملا ىأ ( ةفيلحلا یذب عمتع نأ انا ردق مث ) هلوق . « هتندغ

 ىف نكل « دصق ريغ نم اعمتجا انآ هرهاظو « رفس ىف اعمتجا امهنأ نظر نم موت عفر هيف (ضرأ كانه ةريره فال
 هن اف ةرب ره ىلأ ىلا نيمذتاف بابلاب اهئاف ىتباد نيكرتل كيلع تمسقأ : نمحرلا دبعل ناورم لاةف ٠ ةروكذملا كلام ةياور

 لوق لمحبف ۰ كلذل ةرب ره بأ دصق هنأ ىف رهاظ اذبف « هعم تبكرو نحرلا دبع بكرف لاق . هن خلف « قيقعلاب هضرأب
 «ةفيللا ىذب » هلوق نيب فلاخت الو , قافتالا ىنعم ىلعال ريدقتلا نم معالا ىنعملا ىلع «هعم عمتجت نأ انل ردق مث د
 اب اضيأ هل ناكو ةفيلحلا ىذب هادجو مث هادج ملف قيقعلا ىلا هادصق انوکی نأ لاتحال « قيقعلاب هضرأب » هلوق نيبو
 لاق « ةريره ىلأ ىلا اتبمذ امل كيلع تمزع ناورم لاقف » ركب ىلأ نع ىرهزلا نع رمعم ةياود ىف عقوو . ضرأ
 امج ىوبنلا دجسملا ال قيقعلاب ةريره ىفأ دجسم انه دجسملاب دارملا نأ رهاظلاو , دجسملا باب دنع ةريره ابآ انيقلف

 رکد هلأ يهني مل مث اهيف عرش لب اهركذي م وأ ةلخج ةصقلا نحرلا دبع هل ركذف قيقعلاب ايقتلا امن عمج وأ 2 نيتياورلا ني
 (كل رک اذ یا ) هلوق . یوبنلا دجسملا لوخد دارأو ةذيدملا ىلا اعجر نأ دعب الإ ةريره ىلأ باوج عامو اهليصفت

 « كلذ ركذأ ۸ » یویمشکلا ةياود ىف (كل هركذأ مل) هلوق . ةعراضملا ةغيصب « ركذأ ىلإ » ىنويمشكلا ةياود ىف
 ةشئاع لوق ركذف ) هلق . ههركي غلبلا نأ غلبملا نظي ام غسيلبت لبق راذتءالا ميدقتو رباك الا عم بدآلا نسح هيفو
 مأو ةشئاع نع نحرلا دبع هل هركذ ىذلا لدم لضفلا هب هثدح ینلا نأ هرهاظ (لضفلا ىنثدح كاذک لاقف ةلس مأو

 ةياور نأ مامالا اذه فببسلاو , ةبلس مأو ةشئاع لوقل ةريره ىبأ لوق ةفلاخ نم هانمدق امل كاذک سیل و ؛ ةملس
 مقوو . كاذک هلوقب ةراشالا رمأ لكشأ كلذلف ءانمدق ا ةريرهىلأ مالک اهلوأ ىف رك ذي مل بابلا ثيدح ىف بيعش

 تنيك ىذلالوقلا ىأ كلذ تعم » هرخآ ىف لاق كاذلف هانمدق اک جم رج نبا ةياور فو رمعم ةياور ىف ةريره ىبأ مالك .
 باهش نبا نع رمعم ةياور قو « كلذب ىل لع ال ةريره وبأ لاقف » ىم نع كلام ةياور قو « لضفلا نم  هلوفأ
 .”ىلعال كلذ ىف هيلع ةدوعلاو ىور ام ىأ (لعأ وهو) هلق .< لضفلا ىنثدح اذکه: لاق مث ةريره ىبأ هج و نولتف »
 جرج نبا ةياور فو « رمعم ةياور ف اذكو < هلل ینلا جاوزآ عا نهو » یراخبلا نع نسل ةياور ىف عقوو

 ىبأ نب رمع قيرط نم ىناسنللو . قسنلا ةباور حجرب اذهو « ملعأ امه : لاق معن : لاق ؟ ءاتلاق امهآ ةرب ره وبا لاقف»

 یرابلا حف ه  ج ۱٩ -م



۱۹ 
 موصلا باتك ۰

 وبأ عجرف » هتیاور ىف برج نبا دازو « انم كَم هللا لوسرپ ملعأ  ةشئاع ىأ ۔ یھ و هيبأ نع نجرلا دبع نب ركب
 نبا یورو ؛ عجر هنأ قاسنلا دنع ناب و نب نمحرلا دبع نب دمع ةياور ىف عقو كلذكو « كلذ ىف لوقي ناك امع ةرب ره

 یاسنلو ۰ هل موص الف ابنج حبصأ نم : هايتف نع عجر ةريره ابأ نأ بیسلا نب ديعس نع ةداتق قیرط نم ةبيش ىلأ

 كلذب لاحأ ةربره ابأ نأ نمحرلا دبع نب ركب ىبأ نع مهلك كلام نب كارعو ةبقع نب لمیو دلاخ نب ةمرکع قيرط نم
 ةماسأ ناكام ا ةصقلا هذه ىف لاق ةرب ره ابأ نأ » هيبأ نع ركب ىبأ نب رمع قيرط نم هدنع نکل « سابع نب لضفلا ىلع

 دبع نع ىرخأ قيرط نم ىئاسنلا دنع ىرخأ ةياور هدي ئيو . امهنم لكن ع هدنع ناك هنأ لع لمحبف « ىنئدح ديز نبا

 نأ رهاظلاو « رخ هين ربخأ » ةروكذملا كلام ةياور ىفو « نالفو نالف ىنثدح امنا » اهيف لاق هيبأ نع ركب ىبأ نب كللا

 م نم مهنمو « ارسفم ةراتو امهيم ةرات امهدحأ ىلع رصتقا نم مهنمو نيلجرلا مهبأ نم مهنم ؛ هاورلا فرصت نه اذه

 لاقف د هرخآ ىنف ثراحلا نب نمحرلا دبع نع ةبالق ىبأ قيرط نم اضيأ یتاسناا دنع وهو « ادحأ ةربره ىبأ نع ركذي

 رطفلاب رمأي ملتي ىنلا ناك : ةريره ىبأ نع رع نب هللا دبع نیا مامه لاقو) هلوق ۰ « بسحأ تنك اذكم : ةريره وأ

 ةالصلا ىدون اذا : يقلب لاق » ظفلب هنع رمعم قيرط نم نابح نباو دمحأ املصوف مامه ةياور امآ ( دنسآ لوالاو

 نبا نع رمعم نع قازرلا دبع الصوف ربع نب هللا دبع نبا ةياور امأو « ذئنيح مصي الف بنج كدحأو حبصلا ةالص
 دبع قربخأ » هنع بيعش لاقف همسا ىف ىرهزلا ىلع فلتخا دقو « هب ةريره ىلأ نع رمع نب هللا دبع نا نع باش
 هجرخأ « ابنج لجرلا حبصأ اذإ رطفااب انرمأي كلي هللا لوسر ناك : ةريره وبأ یل لاق ريع نب هللا دبع نب هللا

 ىرهزلا ىلع فلتخاف « هب رمع نب هللا دبع نب هللا ديبع نع د هنع ليقع لاقو « « نييما.كلا دنسم » ىف ىاربطلاو یاسنلا
 داسا نال : لاق نيتلا نبا هلکشتساف دنسأ لوآلاو  فنصلا لوق امأو « ارغصم هلا ديبع وأ اربكم هللا دبع وه له

 روظأ لوالا نأ هانعم : لاق نسحلا وبأ خيشلا نكل : لاق « اعفر حضوأ ىلوالا قيرطلا نا : لاق هنأكف هعفر ربلا

 كل ذك ناحجرلا ثيح نم ىهو ۰ ادانسإ ىوقأ ىلوالا ةياورلا نأ یراخبلا دارم نأ ىل رهظي ىذلاو : تلق . الاصتا

 « ءاوتو حص هنا رلا دبع نبا لاق ىتح دحاو مع ادج ةريثك قرط نم اههنع آ اج كلذ ىف ةلس مأو ةشناع ثيدح نآل

 كلذكو . لَ ىنلا ىلا هعفري ناك هنأ نيذه قيرط نم هنع ءاجو « هب ىفي ناكهنأ هنع تاياورلا رک اف ةر ره وبأ امأو

 < ی ها لوسر لاق : لوقب ةريزه ابا تعم ه نحرلا دبع نب ركب ىبأ نع یرهزلا نع رمعم ةياور ىف عقو

 اأ نأ ناورم غلب : لاق نمحرلا دبع نب ركب ىبأ نع دلا نب ةمركع قيرط نم قانللو «قازرلا دبع هجرخأ « هرک ذف
 نع اذهب ثدحنال ةري ره ىا ىلا ةشئاع تشعب لاق ىربقملا قيرط نم هلو , هركذف رپ هلا لوسر نع ثدح ةريره

 تلق انآ ام تيبلا اذه برو : لوقي ةر ره ابأ تعم د ىراقلا وربع نب هللا دبع قيرط نم دحالو « هلي هلا لوسر

 نم كلذ عمسي مل هنأ یضم اك ةريره وبآ نيب نكل « هلاق ةبعكلا برو دمح , مص الف بنج وهو حبصلا كردأ نم

با هجرخأ ام امأو . كلذ ىلع فلحي امهر هقوثو ةدشل ناكهنأكو « ةماسأو لضفلا ةطساوب همم ام ]و كي ىنلا
 ن

 كلذ ناو « رطفأ دسقف ابنج حبصأ نم كتثدح تنك لاق هنأ ةريره ىبأ نع ءانيم نب ءاطع ةياور نم بلا دبع

 ةريرهوب أ عجر دق معن . كورتم وهو سيق نبرمع ةياور نم هال ةر ره ىبأ نع كلذ حصي الف «ةريره ىبأ سيك نم

 نم امهريغ ةياور ىفام عم امهريغ ةياور ىلع احبرص كلذ زاوج ىف نينه ملا ىأ ةياور ناحجرل امإ كلذب یوتفلا نع

 امإو « مويلا كلذ موص نع ىبهنلا اذكو « ضرفلا ريف ىف بابحتسالا ىلع كلذب رمالا لمع نأ نکع ذإ « لاتحالا



 ۱۷ ۱۹۲۵-۱۹۲۹ ثيدحلا

 هما 3 نيعب انلا ضعب هذه ةر ره ىبأ ةلاقم ىلع قب دقو . اههريغ رب اخیمات نتنمولا ىأ رخ نوکی نأ هداقتعال

 راص : لاقف ديعلا قيقد نبا امأو . ىوونلا هب مزج اک هنالخ ىلع عامجالا رقت-او فال | كلذ عفترا مث , ىذمرتلا
 هجرخأ اک لتحا نم نيبو ةبانجلا دمعت نم نيب قرف نم ةريره ىلأ ثیدحم نیذخالا نم نكل عامجالاك وأ اعامجإ كلذ

 وهو : لاطب نبا لاق . اضيأ سواط نع رذنملا نبا هاکح اذكو هيبأ نع ةورع نب ماشه نع ةنييع نبا نع قازرلا دبع
 ىبأ نع فيعض وهو مزيملا ىبأ قيرط نم رذنملا نبا كلذ جرخأ دقف « هنع حصي ملو : تلق . ةريره ىبأ ىلوق دحأ
 نب هللا دبع نب ملاسو ىرصبلا نسحلا نع رذنملا نبا هاکح هيضقيو مويلا كلذ هموص مي : لاق نم مهنمو « ةريره
 نأ ىرأف ةشئاعو ةر ره وبا فلتخا لاقف كلذ نع ءاطع لأس هنأ رج نبا نع قازرلا دبع جرخأو : تلق . رع

 لا «هبابحتسا هنع یواحطا هلق ىذلاو « اضيأ ءاضقلا باا ىح نب خاص نب نمحلا نع نيرخأتملا ضعب لقند . ءاضقلا باحيا ىف اصرص هركذ ام سیلو « كلذ نع ةربره ىبأ عوجر هدنع تبني مل هنأكو ۰ م | یضقیو هموص متي
 ىووذلاو نیا ناو لاطب نال عقوو ' عوطتلا ىف ءازج الا و ضرفلا ىف ءاضقلا باحيإ ىعخنلا نعو هنع ربا ديع نبأ

 اذه نأ ىدرواملا لقن و . هتررح ام دمتعلاو ايلئافل اهتبسن ىف تار افم بهاذملا هذه لقن قدحاو ريغو یپک افلاو

 دانساب یاسنلا هاور ام ضربمم لقنلا اذهو « هئرحي هنأ ىلع |وءمجأف لتحما امأو بنا قح ىف وه امنا هلك فالتخالا

 مف لستفی نأ لبق مان مث رجفلا علطي نأ لبق ظفيتساف ناضمر ىف اليل لتحا هنأ رع نب هللا دبع نب هللا ديبع نع حيحص
 ةريرهابأ عمس هنأ ناب وث نب نمحرلا دبع نب د# قيرط نم هلو « رطفأ لاقف ةري ره اب أ تيتفتساف لاق حبصآ ىتح ظقيتسي
 لمحو . ةقرفتلا مدع ىف يرد اذهو « عصي الف لستغي مو رجفلا هکردآ مث هلهأ عفاو وأ ليللا نم لتحا نم : لوقي
 نورخآ لاقو : هلوقب ىواحطلا كلذ ىلا راشأ « ةي وبناا صئاصخلا نم هنأ ىلع ةشئاع تید> بنجلا مامص داسفب نولئاقلا

 تین ال صئاصخلا ناب روهجا باجأو . ةريره وبآ کح ام ىلع سانلا کحو ةشئاع تركذ ام ىلع رب ینلا كح نوکی
 اذه ناب ناسلارکذ » لاق ثيح هحبص ىف نابح نبا كلذب مج رتو « اهمدع ىلع لد ام اع رص درو دق هنابو « لیلدب الإ

 شوب فأ قيرط نم مهريغو 26 زخ ناو یاسنلاو لسمو وه هج رخأ امدروأ مث هب اصوصخم قطصملا نكي مل لعفا

 ةالصلا یکردت هللا لوسراي : لاقف بايلا ءارو نم عمست یهو هيتفت لَو ىنلا ىلا ءاج الجر نا » ةشئاع نع ةشئاع یوم

 تسل : لاقف . موصأف بنج انأو ةالصاا ىنكردت انأو : للم ىناا لاقف ؟ موصأفأ « بنج انآو-حبصا ةالص ىأ -
 هلل كاشخأ نوک أ نأ وجر ال ىنإ هاو: لاقف « رخأت امو كبنذ نم مدقت ام كل هللا رفغ دق هللا لوسر اي انلثم

 طاغي مل هناب هيلع در مث ثيدحلا اذه ىف طلغ ةر ره اأ نأ مهوت ءالما ضعب نأ ةيزخ نباركذو « قتأ اب كلعأو

 نم موصلا ليل ىف عنم ناك مایصلا ضرف ءادتبا دنع ىلاعت هللا نآل « خوسنم ربخلا نأ الإ « قداص ةياور ىلع لاحأ لب
 رجفلا عولط ىلا هلك كلذ هللا حابأ مث ذئنيح ناك لضفلا ريخ نوكي نأ لمتحیف لاق مونلا دعب عاماو برشلاو لک ال
 ثيدحل خسان ةشئاع ثيدح نأ ىلع لدف « رجفلا عولط دعب هلاستغا عقب نأ مزلمف هعولط ىلا رمتسب نأ عماجملا ناکف

 : تاق . هغلب ال كلذ دعب هنع عجر م « هب ايتفلا ىلع ةريره وبأ رمتساف خسانلا ةريره اأ الو لضفلا غلبي لو لضفلا

 امو مدقتام كل هللا رفغ دق » اهيف هلوقل ةيبيدحلا دعب ناك كلذ نأب رعشي ام ريخآلا اذه ةشئاع ثيدح ىف نأ هيوقيو
 ىلا و « ةيناثلا ةنسلا ىف ناك مایصاا ضرف ءادتب او « تس ةنس ةيبيدحلا ماع تلزن اما یهو مهتفلا ةيآ ىلا راشأو « رخأت
 مايصلا ةليل کل لحأ ) ىلاعت هلوق ناب ديعلا قيقد نبا هررقو ؛ دحاو ريغو ىناطخلاو رذنملا نبأ بهذ هيف خسنلا ىوعد



 یا ضاحك جو 4.١

 هيف عاملا ةحاب ا مزايف رجفلا عولطل نراقلا تقولا اهتلج نمو ؛ موصلا ةليل ىف ءطولا ةحابا ىضتقي ( مكئاسن ىلا تفرلا

 اذهو : تلق . *ىثلإ كلذل ةحابا ”ىثلل بب دلا ةحابا ناف هموص دسفي الو ابنج كلذ لعاف حیصب نأ هترورض نمو

 ثيدح نا : مبضعب لاق اذکو « دنسأ لوآلاو ١ ىراخبلا لوق نم مدقت اک نيربخلا نيب حیچرلا كولس نم ىل وأ

 لمآ اهو ناتج وز امهو امس الو « دحاو ةياور ىلع مدقت نينثا ةياورو « كلذ ىلع اه ةبلس مأ ةقفا ول حجرأ ةشئاع

 بجو ءىش لسغاا نأ وهو لوةعملاو ؛ ةيآلا لولدم نم مدقتام وهو لوقنملا قفاوت امهتياور نالو . لاجرلا نم كلذب
 هموص متي لب هيلع مرحي الو لسغلا هيلع بجيف راهنلاب ملتحي دقف « مئاص ىلع مرحب “یش هلعف ىف سيل و « لازئالاب

 نم هبیش وهو . اراهن عاما دمعت نم مثاصلا عنع اعو « ىلوالا باب نم وه لب اليل ملتحا اذا كلذكف ۰ اعاجإ

 عمجو . هيلع كلذ مرحي مل هحير وأ هنول هيلع قبف مرحأ مث لالح وهو بيطت ول نکل مر وهو بیطتلا نم علم

 واف رجفلا لبق لستفی نأ لضفألا ناف « لضفالا ىلإ داشرا سآ ةريره ىبأ ثيدح ىف مالا نأب نيثيدحلا نيب مهضعب
 هلقن ىذلا ناف ءرظن هيفو « ىعفاشلا باععأ نع اذه یوونلا لقن و زاوجلا ناب ىلع ةشئاع ثيدح لمحو « زاج فلاخ

 داشرالا ىل ا ا يلا نبا نعو حيجرتلا كولس ىعفاشلا صن نع هريغو قييبلا

 اذا ررکذلا لما حصي فیکف مایصلا نع یهنلاب و رطفلاب رمالاب ةريره و قرط نم ريثك ىف حيرصتلا
 ار ابهام كو کل الاع هعولط دعب مادتساف اعماجم هكردأ نم ىلع لوح وه لیقو ؛ ناضمر ىف كلذ عقو

 نم : لوق ناك ةر ره اب نأ ه هيبأ نع نهرلا دبع نب رکب یآ نب كلملا دبع نع مزاح ىبأ قيرط نم ىلا ذلأ

 ثيدح نم «ال ١ طقس هنأ مهضعب نع نيتلا نبا کحو « موصي الف مدا ةغب لو همالتحاب لعو متحا
 دعب اذهو « رطفناف » راص <« e طقس الف « رطفي الف ناضمر ىف ابنج حبصأ نم » لصالا ىف نكو « لضفلا

 فقو ام هلئاق نأكو « لامتحالا اذ-ه لثم ابقرطب اهنأو ثيداحالا نم ريثكي قوثولا مدع مزاتسب هلال « لطاب لب

 ىلع ءابلعا لوخد مدقتام ريغ دئاوفلا نم ثيدحلا اذه قو . روكذملا ظفللا لع الإ ثيدحلا اذه قرط نم “ىش ىلع

 0٠ا لاج لعل اب ماعا نم تیمی ةيلع لذي امل محلا نب ناورمل ةليضف هيفو ٠ لعلاب مایا مهترك اذمو ءاسالا

 حیجر و ٠ هملع هدنع نم ىلا در هيف عزون اذا ”ىثلا ناف ۰ معآلا ىلا ىلاعملا ف عوجرلاو لقنلا ىف تایثتسالا هيفو

 ريخا نم هب لعأ مالل رشابلا نأو , هسکعک لاجرلا ىورم ىلع لاجرلا نرد عالطالا هيلع نمل امف ءاسنلا یورم

 فالخ لضفألا نم عم اذإ لوضفلل نآ و ؛ ةيصوصخلا ليلد مق مقي ملام هلامفآ ىف قلي ىنلاب .استئالاو , هنع
 باتكلا ىلا ريصاا ف فالتخالا دنع ةجحلا نأو . هبجو 0 زور وعدم تحك نأ ملا نم هدنع ام

 هیفو . هيلا هعوجرو قحلاب هفارتع ال ةريره بال ةلبضف هيفو . لجرلاك هدف ةأرملا نأو دحاولا رخت ةجحلا هيفو . ةلسلاو
 عمسي مل هناب فرتعا ةريره ابآ نال مهنيب يكن ريغ نم لودسلا نع لاسرالا نيعباتلاو ةباحصلا نم فلسلا لامتسا
 هيفو ٠ فالتخالا نم عقو امل ابی امتاو ةطساو الب هنع هیورب نأ هنکع ناك هنأ عم مقلب ىذلا نم ثيدحلا اذه

 ىف : ( لینکت ) . رومأملا ىلع ةقشم هيف ناك ولو . ةعاط ناكاذا مالا ىذ ىمأ لاثتمال ةردابلاو « ءاملعلا عم بدالا

 بهذم : لسم حرش ىف ىوونلا ا نیو اممد حطقنا اذا ءاسفنلاو ضئاحلا بنجلا ىنعم

 حرش ىف هاکح ام ىلا كاذب راشأ هنأكو ءال وأ هنع حص لعب ال ام فاسلا ضعب نع ىكح ام الا اهموص ةح ةفاك املا

 ىف ةلأسملا ىف نأ دیملا قيقد نبا ىكحو . ا یعازوالا نع بذپلا



 فيدحلا ۱۹۲۷ .١

 ربا كمه نبا کو ‹ذوذشل ٫ هلوق فصورو مآ نم ةہلمسم نب ده نو ىطرقلا هاکحو ؛ نبلوق كلام بهذم

 « ةرهاط ريغ هضب ىف األ رطف موي اممویف رجفلا علط یح امل غ ترغأ 'ذا املأ نوشجالا ن كاملا دبع نع
 هضقني ضيحلاو موصلا ضقني ال مالتحالا نآل اینچ حصي ینلاک سولو : لاق

 اف هيلع مرعب : اهنع هللا ضر ةشناع تلاقو . اصل ق دالا تسوس +

 للا ضر ةشلاع نع دوسألا نه مهار نع كلا ن بم نع لاق ب رح نب نامل شو - ۷

 ۱ « ه رال > ناكو « ام وهو ٌرشابيو ل هل یبلا ناك » تااف اهنع

 " ءاسنلا ىف هل ةجاح ال ألا : ( ةيرإلا ىلوأ ) ”سواط لاق . ةجاح ee نا لاق : لاقو
۰۶ ۱ 

 هتوص م ىنمأف رق راف نإ : ریز نی راج لاقو

 [ ۱٩۹۲۸ : یف هفرط - ۱۹۲۷ ثيدحلا ]

 مل و و ءاوس عاملا ىف لممتسیو نيترشبلا ءاقتلا ةرشابلا لصأ و اهنكح نايب ىأ ( ماصلا ةرشابلا با ) هلق
 نم یداحطلا هلصو ( ۳ ابع هللا ىضر ةشاع تلاقو) هلو ۰ ةمجرنلا هذه e حلوب

 « اهجرف تلاق ؟ مئاص انآو ىتأرمأ نم لع مرعام ةشئاع تلأس » لات لاقع نب میک نع ليقع ىلوم ةرم ىنأ قيرط
 لعام ةشئاع تل أس د قورسم نع حمص دانساب قازرلا دبع هاور ام اضيأ هانعم ىدؤيو « حیح مب ؟> ىلا هدانسا
 عقوو « شک الل اذک (ةبعش نع برح نب ناملس انئدح) هلق . « عامجا الا "یش لک تلاق ؟ اا رنا نم لجرلل
 هن دج دنعس هما أ برح نب ناملس خومش ىف سيلف شحاف طلغ وهو < لاد هرخآو ةلمېم ديعس نع ین مشكلا

 نع ىضاقلا فسوي نع ليعامسالا دنع عقو دقو . ىمخالا وه ميهارباو « ةبيتع نبا وه روكذملا كم او « كلا نع
 عخناا نم نالجر ةاطرأ نب حيرشو ةمقلع نأ د مهار نع هدنع عقو نکل: با وصاا ىلع ةبعش نع برح نب ناماس

 ناك تلاقف  نينمؤملا مأ دنع تفرال تنک ام : لاق « مئاصلل ةلبقلا نع املس هبحاصا امهدح أ لاقف « ةشئاع دنع | ا
 ناو ردنغ هاور : لیعاعالا لاق « هبرال ککلمآ ناکو ؛ مثاص وهو رشابيو معاص وهو لبي هني هللا لوسر

 نع » لاقف ةبعش نع برح نب ناماس E .ع م اولاقف ةعش نع دحاو ريغو ىدع یا

 : تلق . أطخ ناب هنع « جرختسملا » ىف من وب أ هرکذ امف ةزح نب قحسا وأ حرصو « رظن هيفو «دوسالا
 لاق اک برح نب ناماس نع ديعم نب هللا دبع نب دم قيرط نم قبل دز دقف ‹ یراخیلا نم كلذ سیا و

 « نيرجولا ىلع هب ثدح ةبعش لملف ةبعش نع هظفح ناک ناف « نيوجولا ىلع هب ثدح برح نب نايلس نکو , یراخبلا

 فو ةيا ورک لاق نم مهنف : اوفلتخا اءا]و ءدوسالا نع هجولا اذه نم هيف اولوقب مل ةيعش باعا رک أةالإو

 نع لاق نم مهنمو . ةبعش نع یدپم نب نحرلا دبع قيرط نم ین ههجرخأ اذکو لاسرالا ابتروصو ةمدقتلا

 ىلعر كلا ىلع فالتخالاو « ميهاربا ىلع هيف فالتخالا هننس ىف یاسنلا مجرت دقو . عیرشو ةمقلع نع میهارا
 نع روصنم نع ليئارسإ قيرط نم هدروأو مهآ را نع مهلك نوع نب هللا دسبع لعو روصتم ىلعو شالا

 « ثيدحلا رک ذف « تلاق ةشناع نأ ثدخ ارش یعدب لجد مهف عخنلا نم رفز جرخ ٠ لاق ةممقلع نع ميهار



 موصلا باک ۰ ۱۵۰

 الف ؛ نينمؤملا مأ یأن ىتح ینع فكملف هل اولوق لاقف ؛ سوقلاب كسأر برضأ نأ تممه دل : لجر هل لاقف لاق

 نم هقاس مث« ثيدحلا رک ذف « تلاقف هتعمسف ٠ موبلا اهدنع ثفرال تنک ام : لاقف « املس : ةمقلعل اولاق اهوتأ
 ۰ هقرط یاسنلا بعوتسا مث ‹« ةشاع نع كلذ تدح ىذلا مو ركملا وه ارش لءجل روصنم نع ةديبع قدرط

 ةرات و اذه نع ةرات هب ثدح ناكهلعاف اعمج قور.هو دوسالاو ةمقلع نع ميهاربا دنع ناك ثيدحلا نأ ام فرعو

 فرعو حاح اهلك : میهاربا ىلع هيف فالتخالا ركذ دعب ىنطقرادلا لاق دقو ۰ قزفب ةراتو عمج ةراتو ؛ اذه نع

 ناكهنكلو » اهلوقب قالطالا ىلع هب اهنع ثدح نم ىلع ارك اردتسا و كاذب ةشئاع ثيدحن ببس لءئارسإ قب رط نم

 . مرحي امف عوقولا نم نمأي ال نم نود هسفنل اكلام نوكي نمل ةحابالا نأ ىلا كلذب تراشاف « هبرال ککلامآ

 زا هللا لوس ناك سلا تاق : ال تلا مئاصلا رشابيأ هشت امل تلق دوسالا لاق » یاسناا دنع داح ةياور ىفو

 هلاق « كلذب كيب ىنلا ةيصوصخ تدقتعا اأ اذه رهاظو « هبرال ككلمأ ناك هنا : تلاق ؟ مئاص وهو رشابي
 : تلف . ةعقاولا ىف صن هنال هب ذخوب نأ ىلوأ - هرکذ ىتآلا ىنعي  ةيلس مأ لوقو . ام دابتجا وهو : لاق . ىطرقلا
 « عامجا الإ "یش لک هل لحي ه هنا مدقتملا اهلوق نيبو اذه نيب عمجيف « مدقت اك كلذ ةحابإ احرص ةعئاع نع تبث دق
 داح قيرط نم یضاقلا فسويل مايصلا باتنك ىف هانيور دقو . ةحابالا انت ال اهناف هیزنتلا ةهارك ىلع انه ىلا لمح

 شالاب یراخبلا ريدصت ىف رسلا وه اذه نأكو « اهتهركف معاصلا ةرشابملا نع ةشئاع تل أس » ظفلب دامح نع ةبلس نا

 الو اب رحتب ىرثال اهأ ىلع لديو . مع هللاو هريغو دامح قيرط ىف روك ذملا قنلاب اهدارم رسفي هنال اهنع لوألا

 ةشاع دنع تناك اهن هتريخأ ةحلط تنب ةشئاع نا د رضنلا ىبأ نع « أطوملا , ىف كل ام هاورام صئاصخلا نم اهن وكب

 ایعالتف كلهأ نم وندت نأ كمنع_ ام : ةثئاع هل تلاقف ركب ىبأ نب نمحرلا دبع نب هللا دبع وهو امج وز اهءاع لخدف
 وهف « ةرشاباا نم صخأ ليبقتلا (متاص وهو رشابيو لبقب ناكر هلوق . « معن تلاق ؟ مئاص انأو اهابقأ لاق ؟ اهلبقتو

 سم هجرخأ « موصلا رمش ىف لبقب ناک» ظفلب ةثئاع نع نرميم نب ورمع هاور دقو « صاخلا دعب ماعلا ركذ نم

 . لفنلاو ضرفلا موص نيب ةقرفتلا مدع ىلا كلذب تراشاف « مئاص وهو ناضمر ىف لبقي » سل ةياور فو « نناسنلاو

 دانساب ةبيش ىلأ نبا یورو « ةيكلاملا دنع روهشم وهو اقلطم موق امهركف : مئاصلل ةرشابملاو ةلبقلا ف فلتخا دقو

 ىلاعت هلوقب اوجتحاو ٠ اهب رحت موق نع هريغو رذنملا نبا لقن و « ةرشابملاو ةلبقلا هرکب ناك هنا » ربع نبأ نع حي

 نع نيبملا وه للي ىنلا نأ كلذ نع باوجلاو « اراهن ةيآلا هذه ىف ةرشابملا نم عنف « ةيآلا ( نهورشاب نآلاف إل

 «لعا هقاو اهوحنو ةلبق نم هن ودام ال عاملا ةيالا ىف ةرشابملاب دارملا نأ ىلع لدف !راهن ةرشابملا حابأ دقو « ىلاعت هقا

 مزلأ و مهمسي مل موق نع ىواحطاا هلقن و ؛ ةفوكلا ءامقف دحأ ةمربش نب هللا دبع مئاص وهو لبق نم راطفاب ىتفأ نمو

 ةليقلا حابأو ٠ عامج اب اهلاطب | ىلع قافتالل حاكنلا تامدقمو ةرشابلا عنم ىف جحلاب مايصلا اوقحلي نا سايقلالهأ مزح نبا

 رهاظلا لهأ ضعب غلاب لب « ةفئاطو صاقو ىنأ نب دعسو ديعس لاق هب و ةرب ره ی نع اجيت لوقنملا وهو اقلطم موق

 كلام هجر خأ سابع نبا نع روم ثم وهو خيشلا امحابأو باشلل اپهرکف خيشلاو باشانيب نورخآ قرفو « اهبحتساف

 ىبأ ثيدح نم دواد وبأ اههدحأ جرخأ فعض امهيف ناعوفرم ناثیدح هيف ءاجو « امهريغو روصنم نبا ديعسو

 اک كمال نمو هسفن كامي نم نيب نورخآ قرفو « صاعلا نب ورع نب هللا دبع ثيدح نم دمحأ رخالاو ةريره
 نأ معلا لهآ ضعب يأرو : ىذمرتلا لاقو . ضیا باتک ىف ضئاحلا ةرشابم ىف كلذ مدقت اکو ةشئاع هيلا تراشأ



 ۱۱ ۱۹۲۷ ثيدحلا

 نمم ها ورام ولا ی یو و ياا خس دم

 - ةيلس مال - هذه لس : لاقف ؟ مئاص ملا لبق هلل رام نا لوسر لاسو هنأ زب ینلا بيبر وهو ةماس یی نب رع ع قبرط

 : لاقف « رخأ امو ها لوسراپ : لاقف « كاذ عنصي هيلي هللا لوسر نأ هتربخاف
 ناك هلعل و « اباش ناک ذتابح رمع نال ؛ ءاوس خيشلاو باشلا نأ ىلع كلذ لدف « هل ؟اشخأو هلل کا: ینا هتلاو امأ
 لجر نع د راسي نب ءاطع نع حیحم دانساب قازرلا دبع یورو « صئاصخلا نم سيل هنأ ىلعةلالد هيفو غلب ام لوأ
 , كلذ لمفأ ىلإ لاقف هتلاسف , كلذ نع مب ىلا لأست نأ هتأرما رمأف « مئاص وهو هتأرمأ لبق هنأ راصن لا نم
 هنكل , كلام هجرخأو کاقتأ و هللا دودح کلعآ انآ : لاقف تمجرف « ءاشي امف هيبنل هللا صخرب : اهجوز لاقف

 , ىذمأ وأ لزلأف رظن وأ لبق وأ رشاب اذا امف فلتخاو . الوطم هوحن ركذف « الجر نأ ءاطع نع » لاق هلسدأ
 لك ىف ىضقي : قمسإو كلام لاقو . هاذمالا ىف ءاضق الو « رظنلا ريغ ىف لزنأ اذإ ىضقي : یعفاشلاو نويفوكلا لاقف

 . كلذ لك ىف ذاذتلالا نم عاملا, بلطي ام ىصقأ لازنالا ناب هل جتحاو . طقف ىضقيف ءاذمالا ىفالإ « رفكيو كلذ

 بوجو كلام نع مساقلا نبا نع دانید نب ىسيع یورو . اقرتفاف لازن] نكي مل ولو عاملا, تقلع ماكحالا نأب بقعتو

 قازرلا دبع ىورام كلذ نم غلبأو . كلام نع هريغ هركنأو ؛ لزنأ الو ذ لو ظمن أف لبق وأ رشاب نميف ءاضقلا
 لزن أف لبق نا : ةمادق نبا لاقو . فيعض هدانسإ نکل « هموص لطب مئاص وهو هتأر ما قلخ لمأت نم » ةفيذح نع
 . هلا بهذو كلذ ىوقو « لز'أ ولو رطفب ال هنأ مزح نبا ىكح دقف + رظن هيفو لاق اذك. فالخ الب رطفآ

 ةدحوملاب و ءارلاو ةزمحلا حتفب ( هبرال ) هلق . ىلاعت هللا ءاش نا ةلأسملا هذه ىف ةدايز هيلي ىذلا بابلا ف ركذأسو

 هدروأ اب ىراخبلا راشآ هحيجرت لاو « ربشأ لوآلاو « هوضع ىأ ءارلا نوكسو ةزمه ا رسكب یورو « هتجاح ىأ
 ىبأ نبا هلصو اذهو « ءارلا حتفو ةزمملا نوكسب برأم ( ةجاح برأم : سابع نبا لاقو ) هلق . ريسفتلا نم

 « هيف اذك . ىرخأ ةجاح : لاق ( ىرخأ برآم اهيف ىلو ال هلوق ىف سابع نبا نع ةحلط یبا نب ىلع قيرط نم متاح
 برآم » ظفاب هنع ةمركع قيرط نم اضيأ هجرخأ دقف جئاوح وأ تاجاح اپ ناک هلعلف « دحاولاب عملا ريسفت وهو

 دبع هلصو ( ءاسنلا ىف هل ةجاحال قحالا ( ةبرالا ىلوا ريغ ١ سواط لاتو ) هلق « ىرخا جئاوح : لاق « ىرخأ

 هل سيل ىذلا قحالا وه : لاق ( ةبرالا ىلوأ ريغ  هلوق ىف هيبأ نغ سواط نبا نع رمم۰ نع هريسفت ىف قازرلا

 ىف مدقت دقو , للا قيرط نم ىورملا « لهنلا ىح نب دمع ءزج ه یفولعب الا اذه انل عقو دقو . ةجاح ءاسناا ىف

 ریسفت ىف ىأ سابع نبا لاقو : لاق انه هحرش ىف ىاطاغم طخ تيأرو « هبرال » هلوق ىف فالتخالا نایب شیلا

 اعناو . یراخبلا خسن نم “ىش ىف كلذ رآ لو « نينعلا ةمركع لاقو « هوتعلا ريبج نبا لاقو ؛ دصقلا  ةبرالا ىلوأ
 ركذ ىراخبلا نأ بطقلا درب مو «خلا دقماا سابع نبا نعو  هدعب لاق سواط رثأ جرخأ ال بطقلا نأ كلذ ىف هعقوأ

 (هموص متي ىنمأف رظن نإ : ديز نب رباج لاقو) لوق . ريسفتلا لهأ مالکنم هسفن لبق نم بطقلا هدروأ امو « كلذ

 نم ىنمأف ناضمر ىف هنأرما ىلا رظن لجر نع دیز نب رباج لثس » » مره نب رمع قي رط نم ةبيش ىبأ نبا هلصو

 ةياور ىف رثالا اذه عقو : ( هنت ) ٠ و و : لاق ؟ رطفب له ابتوپش

 هتبسانمو « اعم نيبابلا ف لاطب نبا هرکذو « هدعب ىذلا بابلا لوأ ىف نيقابلا ةياور ىف عقوو , انه هدحو رذ ىلأ

 نا هيف لوقلا طسب یل أيس اک هرابتخا ريغب هنم عقب نم نيب و هرایتخاب لازنالا هلم عقب نم نيب ةقرفتلا ةبج نم نيب اب



 موصلا باتك ۰ ۱6۲

 ىلاعت هللا ءاش

 مماصلا ةلبقلا بساپ - ٤

 4 ألي ینا نع ع ا ىنريخأ لاق ماشه نع رفع 2 یا 6 دمحم اشم بس ۷۲۸

 ”لوسر ناك "نإ » تلاف اهنع لا ضر ةشأاع نع هيبأ نع ماشه نع كلام نع ةا “نب هللا دبع اشر و

 هد ش ۳ وهو جاوز ضب 0

 و وا ی و 00 ا e م ةنبأ "بلیز

 لا لوسرو یه تناکو . ةليا ىف همم "تادف . معن تلق ؟ تن « كلام : لاقف « یی بایت .تذغأف

 « مئاص وهو ال ناکو «دحاو ما| نم نالیتنی تي
 دقو « ةورع نبا وه ماشهو « ناطقلا وه ( ىحي ىنادح ) هلوق . امکح نایب ىأ ( مئاصلل ةلبقلا باب ) هلوق

 ناعقلا ىح قيرط نم یادنلا هجرخأ دقف « ةفلاخم امهظفل نيب سيل و ماشه نع كلام قيرط ىلع نتلاب فذصلا لاحأ

 ضعب لسبقي ناك » ظفلب ماشه نع نمحرلا دبع نب بوق نع روصنم نب دعس هاءرو « « ريخ ىلا وعدت ةلبقلا رأ
 ماشه نع « أطوملا » ىف كلام هركذ اذكو « ريخ ىلا وعدت ةلبقلا رأ مل ةورع لاقف . « تکحض مث مئاص وهو هجاوزآ
 ليقو « اذه ىف فلاخ نم بجعتلا اهكحض لمتح تکحض مث هلوقو « تكحض مث هيف لقي مل نکل , ثيدحلا بقع

 لملا غسلبت ىف ةدورضلا امج لأ اهنكلو « لاجرلل هلثم ءاسنلا ركذ ن ه یحتسی ام اذه لثم, ثدحت ذا اهسفن نم تبجعت

 ى غلبأ نوكيل ةصقلا ةبحاص اهنأ لع اهبنت وأ « كلذب اهسفن نع اهرابخإل الجخ كحضلا نوكي دقو « كلذ ركذ ىلا

 ماشه نع كي رش نع ةببش ی نبا ىور دقو . اهل هدتبعو هنم ابلزنع و ب ىنلا نم امناكم, ارورس وأ . اهب ةقثلا

 كلاق ةشئاع نع یممللا هللا دبع نب ةحلط قيرط نم ىئاسنلا یورو « یه اهنأ اننظف « تكحضف » ثيدحلا اذه ىف
 نأ هانمدق ام دور الهو < یلبقف 2 مئءاص انأو لاق ۽ ةع“ اص ىإ تاقف ىنابةمل لس و هيلع هللا ىلص ىنلا "ىلإ ىرهأ 1

 ناکام معن ؛ ةباش تناك ةشئاع نال « خيشلاو باشلا نيب ةقرفتل ال « لیبقتاو ةرشابلاب رثأتي ال نا كلذ ىف رظنا

 لازب الا ةليقلا هم تراثأ ناف لبقملا لاح ردع نأ یعبنب : ىرزاملا لاقو 3 قرف ند قرف ةوپشلا ناجی ةنظم باشلا

 لاق هنم ءاضقلا ىأر نف ىذملا اهنع ناك ناو « هيلا ىدأ ام كلذكف ماصلا هنم عنمإ لازنالا نآل هيلع تمرح

 دسب لوقلا ىلع الإ ام عنملل ىنعم الف *یش ىلا ةلبقلا دؤت مل ناو. هركي لاق ءاضق ال نأ ىأر نمو « هقح ىف مرحي
 ؛ عيدب ه:ؤ لا راشاق « تضمضء ول تيأرأ « ابنع لناسل علم هلوق كلذ ىف ىورام عيدب نمو : لاق . ةميرذلا

 برشلاو« هحاتفمو عاملا یعاود نم ةلبقلا نأ اک « هحاتفمو برشا لو یهو موصل ضقتت ال ةضمضلا نأ كلذو

 . ه | عاملا لئاوآ كلذكف مایصلا دسفي ال برشلا لئاوأ نأ مدتسنع تبث اکو « عاجلا هدسفي اک موصاا دسفي

 نباو ةم زخ نبا هحصص و ؛ ركذم قابلا لاق « رمع ثيدح نم يناسنلاو دواد وبأ هجرخأ هيلا راشأ ینلا ثيدحلاو



 ثيدحلا ۱۹۳۲-۱۹۲۸ ١6

 وهو ملقب ناکو 0 اطوت اذه هنم ضرغااو ) شفا باتكىف ةا مأ شر لوح ىلع مالكلا قبس دقو كاحلاو نايح

 ةمرحم تسيل موصلا ىف ةلبقلا : یووللا لاقو . هليق ىذلا بابلا ىف ةملسس ی نب رمع ةياور نم هدهاش ان رکذ دو « مئاص

 ةهورکم ليقو حضالا ىلع هقح ىف مارح یف هت ومش تكرح نم امأو < اهكرت هل ىلوالا نکل هتوپش كرعت مل نم ىلع

 نإ الإ موصلا لطبتال أ فال الو : ىوونلا لاف « ضزفلا نود لفنلا ىف اهتءابإ كلام نع بهو نبا ىورو

 صم و البقي ناك هيلي ىنلا نأ ةشئاع نع ىح نب عدصم قب رط نم هلی و دراد وبأ ىود ( هبت ) 1 5 لزنأ

 مع هللاو . اهقير طلاخ یذلا هقیر علتبي مل نم ىلع لوم وپف حص ولو « فيعض هدانساو اهئاسل

 مئاص وهو هيلع یقلأف بوث ایبنع نا ىضر را لبو . اصلا لاستغا اپ - ۵
 و ما 9
 ءىشأا 3 ردا م 4 نا ناب ال ۳ "نا لاقو . ماص وهو ماجا ةىعشلا ”لخ دو

 Er ¢ 2 م سم
 الجرم هد حیصیلن کدحآ <= ماوص ناكاذإ : دوس نا لاقو ۰ ماسال داربتلاو ةضمصملاب ساب ال: نسحلا لاقو

 مئاص وهو كلتا هنأ ليَ ءىبلا نع رک ذیو . ملاص انأو هيف محقنأ نبأ ىل نإ : سنآ لو ۶٢ ےس EEG مس 0 5 و ندعي
 و2 مس و و س روم 2

 رطب لوفأ ال هقير در د زا نا : ناطع لاقو ۰ هقير ماهي الو هرج او رامنلا "لوا كاتس : رم نا لاقو

 هب ضمْصَمأ تنأو مط هل هاو : لاق . يعط هل : يق . بطكرا كاوسلاب "ساب ال: نیریس نا لاقو

 8 مع لحكلاب مهار إو نسحلاو ”سنأ ر لو

ı~. ۰رکب یأو ة نع باهش نا را 2 ان" لح بهو تا اص ن ذحا |شزو  

 6 موصب و لاف 5 ريغ نم ا رجلا ٠ 4 کر دب و هلا ناک » | مع 21 ىضر ةشئاع تلاق

 م ۶ در

 ن ثراحلا ن نهترا دیع نی رکب ىأ 0 ىس نع كلام ین دح لاف * )بم اس شو - ۱-۳۱

 "یر شاء ىلع ا همم تبهذف « ىبأو انأ ”تنكو» ا ديع نب ركب بأ مم هنأ ريفا ماش

 « ةموصي من مالتحا ريغ ۳ هیت نم ا ناك نإ هلي هللا ٍلوسر ىلع ديشأ : تااق ان هللا

 كلذ لثم تلاقف ل أ ىلع اد 3 — ۳۴

 ةن ونسلا لاسغألا لمشيل.لاستغالا قلطأ : رينا نب نيزلا لاق . هزاوج نایب ىأ (مئاصلا لاستغا باب) هلوق
 فو قازرلا دبع هج رخأ ماها مئاصلا لوخد نع ىبنلا نم ىلع نع ىورام فعض ىلا ريشي ه اکو «ة>ابلا و ةبجاولاو ش

 ةيا ور ىف (مئاص وهو هيلع قلأف ابو رمع نبا لبو) لوق . مئاصلل لاستغالا اوهركق ةيفنحلا هدمتعاو « فعض هدانسإ

 رع نأ یاد هنأ نایع نآ نب هللأ دبع قیرط نود هش نا ناو خیداتلا ف فئنصملا هلصو اذهو « هاقلأف 0 یبمشکلا

 كلدلا ةلزنم كلذ لزب فج ىتح دسجلا ىلع ه-تماق] تلاط اذا بوثلا للب نأ ةهج نم ةجربال هتبسانمو ‹ كلذ لعفي

 ىرابلا حف * ع جالب ¬ م



 ١
 موصلا باتك- ۰

 نع یود اميكو ناف , هنم ىوفأب یمخنلا هاربا نع ءاج ام ةضراعم اذه رم نبا رثأب ىراخبلا دارأو « ءاملاب

 نبا هلصو ( مئاص وهو ماحلا ىعشلا لخدو ) هلوق . بايثلا لب مئاصلل هركي ناك هنأ هنع ةريغم نع اص نب نسحلا

 . ةرهاظ ةمجرتلل هتبسانمو « مءاص وهو مالا لخدب ىعشلا تيأر : لاق قععا ىبأ نع صوحألا ىلأ نع ةي ىنأ

 قيرط نم ةبيش ىبأ نبا هلصو , *ىثلا وأ ردنلا ماعط ىأ فاقلا ركي (ردقلا معطتي نأ سأب ال سابع نبا لاقو) هلوق
NS LAE Seمعاطتي نأ سأبال » ظفلب هجولا اذه نم « تايدمجلا » ىف هانيورو « ردقلا معاطتب  

 ىف ماعطلا لاغدإ موصلا فاني مل اذا هنال , ىوحفلا قيرط نم ةجرتلل هتبسانمو . اهوحن و ةقرملا ىنعي «*یشلاب مئاصلا

 : نسحلا لاقر ( هلوق . ىلوالا باب نم دجلا ةرشب یا ءاملا هل اصب | هفاني مل داردزالا نم هب رقت و همعطت و مهلا

 دواد وبأو كلام هجرخأ عوف رم ثيدح ىف هضعب عقود ؛ هانمع قازرلا دبع هلصو (مئاصلل دریتلاو ةضمضملاب سآبال

 وه و هسأر ىلع ءالا بصب جرعلاب تي ىنلا تيأر د لاق عقلي ىنلا باحصأ ضعب نع نمحرلا دبع نب ركب ىبأ قي رط نم

 ىذلا بابلا ىف ةضمضملا, قلعتي ام ىلع مالكلا ىتأيسو « ةرهاظ ةجرنال هتسانمو « رم لا نم وأ شطملا نم - مءاص

 ةمجرأل هتلسانم : رينا نب نيزلا لاق ( الجرم انيهد حیصیلف كدحأ موص موي ناك اذإ دوعسم نا لاتو لوق . هدعب

 نم غلبأ وبا سفنلا یر و غامدلا بطر اش وهو « رابنلا ىف زا باحصتسا ىطتقل لبللا نم ناهدالا نآ هېج نم

 لاستغالا نم عنالا نأ كاذو < رخ هبسانم هلو : تلق . هرثأ بهذي مث رابنلا نم ةظحل لاستغالا درب ةناعتسالا

 . لاستغالاک ف شقتلا ةفل ام ىف لجرألاو ناهدالاو , جحلا ىف هلثم درو ا ماي ملا ف فشقتلا بابحتسا كالم هب كاس هلعل

 هقلح ءاملا لوصو ةيشخ ههرك نإ هنآل مئاصلل لاستغالا هركنم ىلع درلا ىراخبلا دارأ : ريبكلا رينملا نا لاقو

 هفرتلا مئاصلل فاسلا بحتسا دقف ةيهافرلل ههرك ناو « كلذ وحنو ردقلا قوذب و كاوسلاو ةضمضملا, ةلطاب ةلعلاف

 نا : سنآ لاقو ) هلوق . ةجرألا هذه ىن را هذه قاس كلذلف كلذ وحنو لحكلاو نامدالاو اا لار

 هش روقام رجح : نون اهدعب یازا حتفو ةدحوملا نوكسو ةزمهلا حتفب نزبالا ( مئاص انأو هيف محقتأ نزبأ ىل

 بیرغ » ىف تباث نب مساق هلصو رئالا اذهو . لخدأ ىأ هيف محقتأو . هفرصي مل كلذلو ةيسراف ةملكىهو « ضوحلا

 انأو هيف تمحقت رحلا تدجو اذإ نزيأ ىل نا و لوقي كلام نب سنأ تعم نایمط نب ىسيع قيرط نم هل « ثيدحلا

 كاتسي : سمع نبا لاقو ) هلوق . كلذب دربتي هيف لخد رحلا دجو اذا سنأ ناكف ءام نالم ناک نزلا نأكو یاص

 وهو رپظا ىلا حوري نأ دارآ اذا كاتب ربع نبا ناک» هظفل و هانم هنع ةبيش نآ نبا هلصو ( هرخآو رابنلا لوأ

 هرخآو هلوق دعب فافصلا ةخسن ى عقوو . ردقلا معطت ىف سابع نبا ۳ ىف مدت امم ةبيرق ةمجرالل هتسانمو « مئاص

 تنأو معط هل ءاملاو : لاق « معط هل ليق ؛ بطرلا كاوسلاب سأب ال : نيريس نبا لاقو ) هلوق ۰ ۰ هقید حلب: الود

 كاوسلا ىف یر ام : لاقف لجر نيريس نبا أ » لاق ىتنزاملا ةزح ىنأ قيرط نم ةبيش ىبأ نبا هلصو ( هب ضمض#

 لحكلاب مهارباو نحلاو سنأ رب لو هلوق . هلثم رک ذف لاق « معط هلو ديرج هنإ : لاق . هب سأبال لاق ؟ مئاصلل

 لحتکی ناک هنآ سنا نع سنآ نب ركب أ نب هللا ديبع قيرط نم نئسلا ىف دواد وبأ یورف سنأ امأ (اسأب مثاصال

 قاذرلا دبع هلصوف نما امأو « هفعضو اعوفرم سنأ نع ةكتاع ىبأ قيرط نم یذمرلا هاورو ٠ مئاص وهو

 ريرج نع روصنم نب ديعس ىورف : هنع فلتخاف هاربا امآو .  متاصلل لحکلاب سأبال » لاق هنع حيحص دانساب

 « 'ىثب سيل لاق , قلح ىف ربصلا معط دجأ تلق . معن لاق ؟ مئاصلا لحتکیآ مهاربا تلأس » ديزب نب عاقعقلا نع
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 ناكو « مئاصلا لدكلا هركي انباعآ نم ادحأ تيأرام » لاق شحعالا نع یبیه نب ىحي قرط نم دواد وا غورو
 سآبال » لاو میهاربا نع شالا نع صفح نع ةبش نآ نا یورو < رمل اب مئاصلا لحتكي نأ صخر ميهار

 , موصيو رجفلا دعب لستغي ناك إب ىنلا نا » ةشئاع ثيدح تذصلا دررأ مث « همعط حجي ملام مئاصلل لحكلاب
 نيباب لبق یفوتسم هيلع مالكلا مدقت دقو « هل مجرت امل قباطم وهو ةبلس مأ تردحو اهثيدح نم اضيأ هددوأو
 ىلاعت هللا دمح

 سا برش وأ لكأ اذإ اصلا ساب - 5

 كلع مل نا اف ال هقلح ىف هالا اقف ا نا : 4 طع لو

 هيلع یش الف ایمان عماج نا : هالو "نسلا لاقو . هيلع ىش الف باب ذل هتل لخد نإ: نسا لاو

 "یضر ةريره ىلأ نع نيريس "نبا انثدح ماشه انن دج مرز 7 ديزي انريخأ نادبع شو - ۲۳

 «ماقسو هلا هممطأ اع اف « هّموص میل برو لك أف یمن اذإ » لاق هلي یبلا نم هنع 1
 11٩[ : ىف هفرط - ۱۹۳۳ ثيدحلا ]

 « ةرووشم فالخ ةلأسم یهو ؟ ال وأ ءاضقلا هيلع بحي له ىأ ( ايسان برش وأ لك أ اذا مئاصلا باب ) هلوق
 وهو هذع روهشملا وه اذه ضايع لاق « ءاضقلا هيلع بج و هموص لطبب كلام نعو ؛ بوجولا مدع ىلا روپا بهذف
 هغلبب مل اكلام لعل : ىدوادلا لاقو . لفنلاو ضرفلا نيب اوقرف نكل « كلام باحصأ عيمجو عسبر هخيش لوق
 مفد ىأ (كلمي مل نإ سأب ال هقلح ىف ءاملا لخدف رثنتسا نإ : ءاطع لاو ) لوق . مثالا عفر ىلع هلوأ وأ « ثيدحلا
 مل ءسأبال» نسنلاو دذىبأ ةياور ىف عقوو . رطفأ هقلح لخد ىح هعفدب لف ءالا عفد كلم ناف « هبلغ ناب ءاملا
 قازرلا دبع هلصو رثالا اذهو « ساپال » هلوقل ليلعتلاكةفنأّتسم ةلمج اذه ىلع یهو « نا » طاقساب « كل
 رمعم هلاقو : قازرلا دبع لاق « كلذب سأبال لاق . هقلح ىف ءالا لخدف زتنتسپ ناسذ] ءاطعل تلق » خرج نبا نع
 ىف ءالا لخدسف ضمضمأ : ءاطعل لاق اناسنا نإ » جیرج ىبأ نبا نع دلخ انئدح ةبيش ىلأ نبأ لاقو . ةداتق نع
 هقلح ىف بابذلا لخد نإ : نسحلا لاقو هلوق . نسنلاو رذ ىلأ ةياور ىوقي اذهو « كلم , سأبال : لاق « قلح
 هقلح ىف لخدب لجرلا ىف سابع نبا نع دهاجم نع» حيجين ىلأ نبا قيرط نم ةبيش ىبأ نبا هلصو ( هيلع “یش الف
 نرالا نيذه ةبسانمو « رطفي ال » لاق نسحلا نع عييبرلا نع مکو نعو « رطفب ال لاق مئاص وهو بابذلا
 : ةيشاحلا ىف يهنملا نبا لاق « ىسانلاك كلذ ىف هل رايتخا ال بابذلا وأ هقلح ءالا لوخدب بولفلا نأ ةبج نم ةمجرتل
 لخد نم نأ لع قافتالا رذنملا نبا لقنو . رایتخالا بلسو دمعلا كرت ىف ایرعاتجال ىمانلا ةمجرت ىف بولغملا لخدأ
 نبا هاكح یضقب نأىلإ بحأ : لاق هنأ بپشآ نع هريغ لقت نكل « هيلع “یال نأ اص وهو بابذلا هقلح ىف
 لسخدي بابذلا نآل ءاملا لوخد نم رادتخالا مدعو ةبلغلاب دمقأ بابذلا لوخد : نينملا نب نيزلا لاقو . نيتلا
 لاح هسموصل ارکاذ ناک نم نيب ميهاربأ قرفو « هییست نع أشنت اماف ةضمضملاو قاشنتسالا فالخب هسفنب
 لاقو ) هلو . ىضق الاو ءاضق الف ةالصل ناك نإ ىعشلا نعو « ىمانلا نود ءاضقلا هيلع بجوأف ةضمضملا
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 موصل باتك

 نبا نع جرج نبا انربخأ » لاق قازرلا دبع (هلصو نارئآلا ناذه ( هيلع “یش الف اسان عماج نإ : دهاجو نا

 ىدوثلا نعو د ۰ «*یش هيف هيلع کی مل ناضم_ ىف ایان مْئاَص رهو هنأ مما لجر *یطو ول : لات دهاجم نع حین ىلأ

 رثالا اذه ركذ ةبسانم اذه نا را: ربظو اسان برش وأ لکآ نم ةلزنع وه : لاق نسحلا نع لبجر نع

 اذه « یسنیال لاق « ناضمد ىف ایسان هتأرما باصآ لجر نع ءاطع لاس هنأ رج نبا نع د اضيأ یورو , ةجرتل

 ءالؤه قرفو <« ةيعفاشلل نیپجولا دحآ وهو دحآ و كلامو تمللاو یعازوالا كلذ ىلع ءاطع عباتو « ءاضقلا هيلع هلك

 نع ايسان عماجا ةلاح روصق مهتجحو < اضيأ ةرافكلا هيلع بحت : هنع روبثملا ف دحأ نعو . عافباو لک ال نيب مهلك

 باي ىلا كلام بهذ : ديعلا قيقد نبا لاق , كلذ نايسن رودنل اريثك لك أ نم ةسفاشلا ضعب هب قحلأو « لک لا ةلاح

 نأ ةدعاقلاو « تارومأملا باب نم وهو هنكر تاق دق موصلا ناف « سای وهو اسان برش وأ لكأ نم لع ءاضقا

 ىذلا ىمسو « مام لاب مآ هلال ةريره ىبأ ثيدح ءاضقلا بجو مل نم ةدمعو : لاق « تارومألا ىف رتؤيال ناسنلا

 . ةيوغللا هتةيقح انه موصلاب دارملا نأ ىلع ليلد لد یح هب كسدتيف ةيعرشلا ةقيقملا ىلع هلح هرهاظو « اموص متي

 . ءاضقلا نن هيف سیلو هيف لحخد ناكىذلا ىأ « هحوص متلف: هلوق ىنعم نإ : راصقل نبا لوق ىلا اذهب ريشي هنأكو
 هيلا ةفاضالا بولسم هنم رداصلا لعفلا نأب هراعشال موصلا ةمص ىلع هب لدتب ام « هاقسو هقا همعطأ ام , هلوقو لات

 « اميلا ةبسنلاب ردان عاجلا نايسن نل بلاغلل برشلاو لک الاب کا قیلعت و : لاق « هيلا کا فيضال رطفآ ناک ولف

 نولئاقلا فلتخاو « ءاضق بجو ال ىسانلا لكأ نأب نولئاقلا هف فلتخا دقو ؛ اموپفم ىضتقي ال بلاغلا رکذو

 روصق ىلع كلذ لک رادمو < امج و ال یمانلا لك اأ نأ ىلع مهفافتا عم ال وأ ةرافكلا ءاضقا عم بجوب له داسفالاب

 دوج و عم سايقلاو سايقلا هقيرط اعاف هيلع صوصنملاب عاملا قاحلإ دارآ نمو « لک آلا ةلاح نع ايسان عماجلا ةلاح

 نع ءاضقلا بوجو مدع نأب ةيعفاثلا ضعب باجأو . ه | یفلم قرافلا فصولا نأ ساقلا نيب نإ الإ « رذعتم قرافلا

 لك أب نوكي نأ نم معآ رطفلا نال « ناضمر ربش ىف رطفأ نم » ثيدحلا قرط ضعب ىف هلوق مومع نم ذوخأم عمان

 ءانغتسالا مدعاو اعوقو بلغآ اههنوكل ىرخآلا قيرطلا ىف ركذلاب برشلاو لک الا صخ امنإو « عاج وأ برش وأ

 ماشه نع ليعامسإ قبرط نم لسم ةياور ىف ( لک أف ینن اذا هلق . قاوتسنلا وه ( ماده ) هلوق . ابلاغ امهنع

 « مءاص وهو ايسان لكأ نم «نيريس نبا نع فوع قيرط نم رذنلا ىف فنصلل و « لكأف مئاص وهو یا نمد

 ىلإ هللا لوسراي : لاقف لجر ءاج » ةريره یا نع نيريس نبا نع بویآو ديهشلا نب بيبح قیرط نم دواد یالو

 فيعض دانساب ىطقرادلا هجرخآ ثيدحلا ىوار ةريره وبأ وه لجرلا اذهو « « اص انأو اسان تبرشو تاك أ

 هللا همعطأ اعف) هلوق . « رطفي الف » نيريس نبا نع ةداتق قيرط نم ىذمرتلا ةياور ىف ( هموص متيلف هلق

 قذر وه امف » ماشه نع ةيلع نبا قيرط نم ىنطقرادلاو « هللا هقزر قزر وه اعاف ١ ىذمرتلا ةياور ىف ( هاقسو

 نم ةلأسملا ىلا كلام علطتو « ثيدحلا اذه رهاظب راصمالا ءاهقف عيمج كمت : ىبرعلا نبا لاق « هيلا ىلاعت ها هقاس

 : لاق . ةالصلا نم ةمكر ىمذ ول ام هبشأف موضلا نكر كاسمالاو موصلا دض رطفلا نا < هيلع .فرشاف ابقي رط

 امناو ‹ فست اذهو نالا كيلع ءاضقال هانعم نأ ىلع انوالع هلوأتف « كيلع ءاضفال » هيف نطقدادلا ىور دقو

 ءاج الف ‹ هب لمعي ل دءاوقلا فالخ ءاج اذإ دحاولا ربخ نأ ىف كلام لصأ ىلع الإ ۰ هب لوقت و هعبتنف حص هتيل لوقأ

 هب جتحا یطرفلا لاقو . هب لمعن لف ابقفاوب الف يناثلا امأو < هب انلمع مثالا عفر ىف ةدعاقل قفاولا لوالا ثيدحلا
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 مرغ ال موي مايص بولطلا نآل « ةذخاؤلا طوقس ىلع لمحیف ءاضقل هيف ضرعتي ملهنأب بيجأو ؛ ءاضقلا طقسأ نم
 بجو حص ناف. هتحع ىف نأشلا نکل ؛ لاتحالا لبقبال صن وهو ءاضقلا طوقس هيف ىنطقرادلا یور نکل « هيف
 نبا نع نيتلا نبا هاکح اك عوطتلا موص ىلع ثيدحلا لمحب ةيكلاملا ضعب باجأو . ها ءاضقا طقسو هب ذخألا
 بلپاا لاقو « عوطتلا ىلع لءحبف ناضمد نييعت ثيدحلا ىف عقب ملهنأب لتعا و « راصقلا نبا لاق اذكو ٠ نابعش
 هتنن ءاقبو هنع مثلا عفدد هرذع تايث]و هنع ةرافكلا طوقس ىلع لمحیف ءاضقلا تارثإ ثددحلا ىف رکذ م : هريغو

 دبع نب دمج قیرط نم ینطقرادلاو ك ام لاو نابح نباو ةمي زخ نبا هجرخآ ام, هلك كلذ نع باوجلاو ها اهتيب ىلا
 الو هيلع ءاضق الف اسان ناضمررپش ىف رطفأ نم » ظفاب ةريره يآ نع ةبلس ىلأ نعورمع نب دم نع ىراصنالا هللا
 نا نأب بقعت و۰ یراصن الا نع قوزم نب دم هب درفت : ینطقرادلا لاق , ءاضقلا طاةساب حرصو ناضمر نيعف « ةرافک

 یراصنالا نع امهالک یزارلا متاح ىنأ قيرط نم هجرخآ مک اجلا نأب و یلهابلا دمع نب هاربا نع اضيأ هجرخأ ةمب زخ
 ىناسنلا ناف  ناضمر نييعتب ال طقف ءاضقلا طاقسا رکذب درفنا هنأ دارملاو . ةقث وهو قببلا لاق ا هب درفنملا ومف
 هللا : لاقف اسان ناضمر رمش ىف لك اب لجرلا ف و هظفلو ورمع نب دمع نع راكب نب ىلع قبرط نم ثيدحلا جرخأ
 نب ىسيع نب دم ةياور نم ىنطقرادلا هجر خأ ةر ره نأ نعاركا جو نم ءاضلا طاقسا درو دقو « هافسو ةا

 : هج رخت دعب لاقو « هماع ءاضق الو هيلا هللا اقا و ف اعلاف د هظفل و نی ریس نبا نع ماشه نع ةيلع نبا نع عابطلا
 . ةدايزلا هذه هيف سيلو ةيلع نا قيرط نم هريغو لسم دنع ثيدحلا نکل : تلق . تاقث ماکو حیح دانسا اذه
 مکر اسي نب ءاطعو نمحرلا دبع نب دياولاو ىربقملا ديعس ىبأو عفار أ ةنا ور نمءاضقلا طاةسإ اضيأ ینطقرادلا یورو

 هدانس و « هيلع ءاضق الف اسان ناضمر رهش ىف لكأ نم » هعفر ديعس ىبأ ثيدح نم اضيأ جرخأو « ةريره ىلأ نع
 دقو « هب جاجتحالل حلصيف انسح نوكي نأ ةدايزلا هذپب ثيدحلا تاجرد لقأف « ةعباتملل خاص هنكل افيعض ناك نإو
 ريغ نم ةءاحصلا نم ةعامج ذب ىتفأ دق هناب اضيأ دضتمیو « ةوقلا ىف هنود وه ام, لئاسلا نم ريثك ىف جاجتحالا عقو
 مث ء رمع نا و ةريره وبأو تباث نب ديزو بلاط 3 نب ىلع امهريغو مزح نباو رذنملا نبا هلاق اک مهنم مه ةفلاخم

 لاطب] ىف سايقال قفاوهو « بلقلا بسكن سیل نایسنلاف ( کب واق تبسك امب م ذخاؤي نکل و ىلاعت هلوقل قفاوم وه
 « لبقي الف صنلا ةلباقم ىف وهف ىبرعلا نبا هركذ ىذلا سايقلا امأ و ۰ مايصلا كلذكف هنايسنب ال لک الا دمعب هالصلا
 سابقلاب هضراع نف مادصلاب ةلقتم ةدعات هلال « لم, سيل ةدعاقلا فلاخ دحاو ربخ هنوكي هتک عم ثيدحلل هدرو
 « ليلقلا الإ ثيدحلا نم قب امل اذه لثم, هحيحصلا ثيداحألا در باب حتف ولو « ةدعاق ىف ةدعاق لخدأ ةالصلا ىلع
 جرخأف ابيس ثيدحلا اذهل دمحأ ىوردقو « منع جرحلاو ةقشملا عفرو مییلع ريسيتلاو هدابعب هللا فطل ثيدحلا قو
 « هعم تلك أف ديرش نم ةعصقب ىنأف ؛ يَ ىنلا دنع تناك » اهنأ قا مآ اهتالوم نع دانید تنب ميكح مأ قيرط نم
 وه ام أف كموص ى : للي ىنلا اهل لاقف ؟ تعیشام دعب نآلا : نديلا وذ اهل لاقف  ةعاص تناك اهبنأ ترک ذت مث
 نبا نع قازرلا دبع هاور ام تافرظتسلانمو . هريثكو لک الا ليلق نيب قرف نم ىلع در اذه فو « كيلا هللا هقاس قزر
 : لاق : سأب ال لاق « تمعطف تيسنف ام اص تحبصأ لاقف ةريره ىلا يلا ءاج اناسنإ نا : رانيد نب ورحع نع خرج
 تيسنف رخآ ىلع تلخد : لاق مث . كاقسو كمعطأ هللا سأب ال : لاق « تبرم و تمعطو تيسنف ناسن] ىلع تلخد مث
 مايصلا دوعتت ل ناسن] عنآ : ةريره وبأ لاقف , تمعطف
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 ماصا سایلاو بطكرلا كاو صاب - ۷

 U دعأ الو یمحآ الام اص وهو )ر هلع ینا تار ۱ لاق ر ن ررماع نع و

 « ءوطاو لک دنع كا ولاب ميت رمأل ىتمأ ىلع قشأ نأ الو » هب ءىنلا نع ةريره وبأ لاقو

 مریخ نم ماصاا صخب لو « ب ىنلا نع دلاخ نب ديزو راج نع مو یورب و

 هقير علب : ةداتقو كاطع لاقو . « بترال ةاضارم « ملل ةرّبطم اولا » هل ءىنلا نع ةشئاع تلاقو

 انار نع ديزي نب هاطع نع اره یت دج لاق "رسم ان ربخأ للا دبع انريخأ ”نادبت اشم ۵
 3 - a سا ٠ مه 8 ۵ ۳ ےل 6 ته ماه 0

 از الت "هبحو لسغ 2 رن ماو ضمضع > E هب دب ىلع غرفاف : اضوب هنع هللا یر نامع تیارو

 لج ر لسغ مث :همأرب حسم مث ءاثالث قفرملا ىلإ یرسیلا هدي لع مث اال قف را ىلإ ئنميلا دي لس

 ًاضوت نمد لاق مث اذه ىثوضاو وحن أضاوت مس هلا لودر ”تيأر ۽ لاق مث اثاث یرم بلا من ءاثالث ین

 « هبنذ نم مدت ام هل رذغ الإ ءىشب اههيف هست تح ال نیک ىلَصب م اذه ىئوضاو

 ةياور ىف عقوو ؛ عيماجلا د جم مهلوقكوهو رنک ال اذك ( مثاصا سبايلاو بطرلا كاوس باب ) هلو

 بطرلا كاو لاب كايتسالا مادلل هرك نم ىلع درلا ىلا ةمجرتلا هذ راشأ و « سباملاو بطرلا كاوسلا باب » ىنممعكلا

 رېظت هنهو < هب ضمضمم یذلا ءاملا لع بطرلا كاوساا نیریس نبا سامق بابي لبق مدقت دقو « ىعشلاو ةيكل املاك ۱

 ًاضوت نم » هيف لاقو قشنتساو ضمضع هنأ هيف ناف بايلا اذه قف ءوضولا ةفص ف ناهثع تدح داربإ ىف ةتكنلا

 ركذيد ) هلو ٠ بابلا ف ةريره ىبأ ثيدح ىف ركذ اب كلذ ديأتيو « رطفمو مءاص نيب قرفي ملو « اذه ىئوضو

 ىذمرتلاو دواد وبأو دمحأ هلمو (دعآ وأ ىص>أ الم مئاص وهو كاتسب لب ىناا تبار : لاق ةعيب ر نب ماع نع

 ال تنك لاقو هحيحص ىف ةيزخ نبا هجرخأو « هيبأ نع ةعيبر نب سماع نب هللا دبع نع هلا ديبع نب مصاع قيرط نم

 3 هلع ىروألا نع نحرلا دسبعو ی یورو « هلع اب ور دق ىروثلاو ةيعش اذا ترظا مث « مصاع ثيدح جرخآ

 ةمجرتلل هتبسانمو « دحاو ريغو یراخبلاو لهنلاو نيعم نیا هفعضو : تلق . أطوملا ريغ ىف اربخ هنع كلام یورو

 ) مومعلا كلسم هب كلسي قلطاا نأ ىف فذصلا ةقيرط ىلع اذهو : سباب نم ايطر صخب ملو كاوسلا ةمزالع هراعشإ

 امئاص ص ملو ه ةروكذملا ةجرتا رخاوأ ىف هلوقب كلذ ىلا راشأ دقو « لاوحالا ىف ماع صاخشالا ىف ماعلا نأ وأ

 , ةحرللل بایلا اذه ىف هدروآ ام عسج ةبسانم ربظن ريرقتلا اذه و , سباب نم ابطد اضيأ صخب لو ىأ « هريغ نم

 ىلعو تقو لک ىف هتحاب] ىضتقي هناف ؛ ءوضو لک دنع كاوسلاب مهترمال ةريره ىبأ ثيدح ىف هلوق هلک كلنل عماجلاو

 ةلدالا نم هعزتنا مث ,صاخلا ليلدلاب مئاصلل كاوسلا ةعرش ىراخبلا ذخآ : ةيشاحلا ىف ريثملا نبا لاق « لاح لك

 ( برا ةاضرم مفلل ةرهطم اولا : لِي ىنلا نع ةشئاع تلاقو ) هلو . بطرلا كاوسلا نم غلب ىه ذإ ةضمضملا

 نب نجحرلا دبع نب د قيتتع ىبأ نب هللا دبع نب نمحرلا دبع قب رط نم نابح نباو ةميزخ نباو ىئاسنلاو دمحأ هلصو



 ثيدحلا (۱۹۳ ۱ ۱ ١64

 ؛ دحاو ريغو لالب نب ناملسو یدرواردلا و عيرز نب ديزي اذه نمحرلا دبع نع هاور اهنع هب نع قيدصلا ركب ىلأ

 جارسلاو ىلعي وبأ هجرخآ قيدصلا ركب ىلأ نع هيبأأ نع قيّتع ىبأ نب نمحرلا دبع نع ها ورف ةبلس نب داح مهفلاخو
 وه. اعإ أطخ اذه : لعالا دع لاق هتياور ىف يلعب وبآ لاق , ةملس ن داح نع دامح نب لعالا ديع نع امه دلسسم ف

 مدقتب علبتي ىومحللو « ةانثم ريغب علبب لمتسمل و رك الل اذك ( هقبر علتبپ ةداتق و ءاطع لاقو) هلو . ةشئاع نع

 رثأ امأو « هدعب ىذلا بابلا ف ىتأبسو روصنم نب ديعس هلصوف ءاطع لوفامأف « ةددشم مث ةدحوم اهدعب ةانثملا

 ىصقأ نأ ةمج نم ةمجرتلل هتبسانمو « هوحن هنع رمعم نع قازرلا دبع نع ريسفتلا ىف دمح نب دبع هلصوف ةداتق

 ( ءوضو لك دنع كاوسلاب مت مال ىتمأ ىلع قش نأ الول : مس ىنلا نع ةريره وبأ لاقو ) هلوق ۰ هقيد علتبب نأ
 ولعب انل عقوو , ظفللا اذهب ةريره ىبأ نع ديمح نع بابش نبا نع كلام نع رمع نب رشب قيرط نم ىئاسنلا هلصو

 لک عم كاوسلاب مهترمال » ظفلب كلام نع ةدابع نب حور قيرط نم ةعیزخ نبا هجرخأو « « ىلهذلا ءزج» ىف
 دبع قيرط نم اضيأ ىئاسألا هجرخأ دقو « هجولا اذه ريغ نم ظفللا اذه ريغب نيحمحصلا ف ثددحلاو « ءوضو

 لک عم كاوسلا ميلع تضرفل ىتمأ ىلع قشأ نأ ال ول و ظفلب ةريره ىبأ نع ىربقملا ديعس نع جارسلا نعحرلا

 باتک ىف معن وبأ هلصوف رباج ثيدح امأ ( لي ىنلا نع دلاخ نب دزو رباج نع هوحن یورو ) هلوق ۰ « ءوضد

 نبا هلصوو « هيف فلتخم هللا دبعو « كاوس ةالص لک عم » ظفلب هنع ليقع نب دمع نب هللا دبع قيرط نم كاوسلا

 دلاخ نب ديز كثندح امأو « فيعض هدانسإو « ةع زع مهیلع كاوسلا تلعجل » ظفلب رباج نع رخآ هجو نم ىدغ

 « ةالص لک دنع » ظفلب هنع ةللس ىبأ نع ىميتلا مهارب نب دمع نع قوص] نب دم قيرط نم دمحأو نأسلا باحصأ هلصوف

 مهاربا نب دمع ةياورو ةريره ىلأ نع ةبلس فأ نع وربع نب دم ةياور نع هلأس هنأ ىراخبلا نع ىذمرثلا کحو
 : تلق . یدنع حيحص نيثيدحلا الك : ىذمرتلا لاق « حصأ هاربإ نب دم ةياور : لاقف دلاخ نب ديز نع ةءلس ی نع

 كاوسلا عضي دلاخ نب ديز ناكف ةباس ی لوق یهو ةصق هيف نأ امهدحأ : نیرمال ميهارب] نب دم قيرط ىراخبلا حجر

 ىحي قيرط نم دمحأ مامالا جرخأف عبوت هنأ امهيناث , كاتسا ةالصلا ىلا ماقالکسف بناكلا نذأ نم ملا عضوم هنم
 راثآلا هذه قايس ىف رذ ىبأ ريغ هباور ىف عقو ( هيبنت) . هوحن ركذف دلاخ نب ديزي نع ةلس وبأ ان؛دح ریثک ین نبا

 مدقت دقو ءوضولا ةفص ىف ناثع ثيدح بابلا ف فنصلا دروآ مث ء ريسي هيف بطخلاو ريخأتو مدقت تیداحالاو

 لبق ةجرتلل هتبسانع قلعتي ام تركذو ةالصلا لئاوأ فو ءوضولا باتک ىف فوتسم هيلع مالكلا

 فو مئاصلا نيب زي لو « هللا هرج م قطتي اوت اذإ » ب ئونلا لوق اپ - ۸

 لجتكيتو هقلَح ىلإ لص مل نإ رمئاصلل طومتلاب سأب ال : نما لاقو
 ؟ ويف ىف ىنب اذامو « هير درب ل نإ هریضی ال ملا نم هيف یف م َّغَرفأ "مث شم نإ : داطع لاقو

 2 وار مرور ر ۳ سارا کم ۳

 هنع ىب نكلو رطفي هنا لوفآ ال كلملا قير دردزا ناف « تالعلا غضع الو
E IEE ا : 



 موصلا باتک - ۰ ۱۹۰

 ابلصوب مل ىلا لوصالا نم ظفنلا اذهب تيدحلا اذه (ءاملا هرخنء قشنتسيلف أضوت اذا : مس ینلا لوق باب) هلوق

 قيرط نم مامه ةخسن فو قازرلا دبع فنصم ىف هاني ورو ؛ ةي ره ىبأ نغ مامه قيرط نم لسم هجرخأ دقو « ىراخبلا
 لوقو « رشنتسيل مث ءاملا هرخنع قتشنتسيلف مدح أضوت اذإ » هظفلو مایه نع رمعم نع هنع قحسإ نع ىتاربطلا

 هريغ نم مثاصلا زیست درو نكل « قادنتسالا لصأ ىف كلذدك وهو « امقفت هلاق « هريغ نم متاصلا زيمي لو » فنصاا

 نأ هيأ نع ةريصن طيقل نب صاع قيرط نه هريغو ةع زخ نب هححصو نئسلا باحعأ هاور اك كلذ ىف ةغلابملا ىف
 ليصفتلا اذه ىلا هبقعز حلا رثأ دارياب راشأ فنصلا نأكو « امئاص نوكت نأ الا قاشنتسالا ىف خلاب د هل لاق لِي ىنلا
 نويفوكلا لاقو « هوحن ةبيش ىبأ نبا هلصو ( هقلح ىلا ءاملالصي ل نإ مئاصلل طوعسلاب ساب ال نسحلا لاقو) هلوق

 هلوقو . هقلح ىلا ءاملا لصو نإ الإ بجبال : ىعفاشلاو كلام لاقو . طءتسا نم ىلع ءاضقلا بحب : یخ و یعازوالاو

 روصنم نب ديعس هلصو (خلا ءاطع لاتو ) هلوق ٠ نيباب لبق هركذ مدقت دقو اضيأ نسحلا لوق نم وه « لحتکی و »

 ىف قب اذامو « هرضي ال : لاق ؟ مئاص وهو هقير دردزب مث ضمضع مثاصلا ءاطعل تلق » خرج نبأ نع كرابلا نبا نع

 هرهاظ : لاطب نبا لاق ؟« هيف ىف قب امو » ىراخبلا لصأ ىف عقوو « جي رج نبا نع قازرلا دبه هجرخأ اذكو « هيف
 نأكو « هيف ىف قب اذامو » ظفلب هاور قازرلا دبع نال كاذکسیل و « ةضمضلا ءام نم ملا ىف قب ۱! داردزالا ةحاب]

 نبا ةياور نم عقرام ىلعو « ةلوصوم ىراخبلا هدروآام رهاظ ىلع « ام » و . ىهننا ىراخبلا ةياور نم تطقس « اذ»
 هلوقو هرضی ال هقير علب اذاف « ءاملا رثأ الإ ءاملا جم نأ دعب هيف ىف قبب “یش ىأو : لاق هنأكو . ةيماهفتسا رج
 )ا كاملا عضم الو) هلوق . دحاو ىنعملاو ةيناتمت ةدايزب « هریضب ال » لمتساا ةءاور ىف حقو « هرضي الد لصالا ف

 غض. ءاطمل تلق د خرج نبا نع قازرلا دبع هجرخأ كلذکف ىلوأ لوالاو « كلعلا نضع و » لمتسلا ةباود ىف

 ؟ مئاصلا كوستيأ : هل تلقو . 27 لات هصع الو هدردزب الو كلعلا قير جم هنإ تلق . ال لاق ؟ كاملا مئاصلا

 ىف فالخلا مدقت دقو « كلذ نع ىب نكلو « ال لاق ؟ هرضيأ لعفف تلقف . ال لاق ؟هقير دردزيأ هل تلق . معن لاق

 قيرلا عم ىرحب ام هعلتبي امف مئاصلا ىلع “ىش ال هنأ ىلع اومجآ : رذنملا نبا لاق « ايسا لك أ نم باب » ىف ةضمضلملا
 . هيلع ءاضق الف ادمعتم هلك أف مل هنانسآ نيب ناك اذا : لوقي ةفنح وبأ ناكو « هجارخإ ىلع ردقي الام هنانسأ نيب ام

 بلحت ناف « "یشهنم بلحتي ال ناک نإ ءاملعلا ربك أ كلملا خضم ىف صخرو . لك لا نم دودعم هنال روپمنا هفلاخو

 بيو خضع ام لك: فاك اهدعب ماللا نوکو ةلمهملا رسكب كلعلاو . ىهتنا رطفي هنأ ىلع روهججلاف هدردزاف ”ىش هنم
 .ففج وف الاو ‹ رطفم وهف فوجلا لخديف مفلا ىف “ىش هنم بلحتي ناكناف ۰ نابللاو ىطصملاك مفلا ىف
 ةيئيحلا هذه نم هركيف شطعمو

 ناضمر ىف عاج اذإ سیساپ - ۹
 ريهدلا مايص هضقي مل ضرم الو ةع ريغ نم َناضمر نم ًاموي رطفآ نم » هر َةريره ىبأ نع رك يو

 ر سم ۶ وه و ۰. ر م 00 5 7 م ي

 ءال لو » هل (۱)



 ۱۳ ۱ ۱ ا ۱۹۳۵ ثيدحلا

 ا
 نب نح را دبع "نأ ٍديعس نا 7 وه يب اد نوراه نبی عيم رم نب ل دبع ارو - ۱۳۰

 مع هنأ ُهريخأ ريا نب هللا دبع وثب دابع نع رايَوخ و نب مالا نب ريب لا نب رفج نب دمع نع هربخأ ا
 ىف ىلهأ تبصأ : لاق ؟ كلام : لاق « قرتحا "نا لاقف ب ىنلا ىنأ الجر "نا » لوقت امنع لا ىضر ةشناع

 « اذهب دص . لاق . انأ : لاف ؟ ثرتحلا نر : لاقف « قّرَملا یعدب لتك هل لا أف . ناضمر
 ١ ۱۳4: نفخ م تيل ]

 : هعفر ةريره ىبَأ نع ركذيو هل ٠ ةرافکلا هيلع تبجو املاع ادماع ىأ ( ناضمر ىف عماج اذا باب ) هلق

 ةءبرآلا نتسلا باحصأ هلصو ( هماص ناو رهدلا مايص هضقي ل ضرمالو رذع ريغ نم ناضمر نم اموب رطفأ نم

 سوطملا ىبأ نع ريمع نب ةرامع نع تب اث ىن أ نب بيبح نع امهالك ةيعشو یروثلا نايفس قي رط نم ةمي زخ نبا هحصعو

 «هلك رهدلا ماص ناو هنع ضقي مل هل ىلاعت هقا هصخر ةصخر ريغ ىف د ةبعش ةياور ىفو « هوحن ةريره ىبأ نع هيبأ نع

 ريغ هل فرعأ ال سوطملا نب ديزب ها سوطملاوبأ : لاقف ثيدحلا اذه نع  ىراخبلا ینعب - ادحم تلاس ىذمرلا لاق

 مأ ةريره ىفأ نم هوبأ عم ىردأ الو ثيدحلا اذهب سوطملاوبأ درفت : اضيأ خيراتلا ىف یراخبلا لاقو « ثيدحلا اذه

 لاح لاو بارطضالا : للع ثالث هيف تلصخ اريثك افالتخا یبا ىبأ نب بيبح ىلع هيف فلتخاو : تلق . ال
 ركذو « ءاقللا طارتشا ىف ىراخبلا ةةيرطب صتخ ةثلاثلا هذهو « ةريره ىبأ نم هيبأ عامس ىف كشلاو سوطملا ىبأ
 ثيدحلا اذهب داشآ : لاطب نبا لاق افوقوم هلثم ةريره ىبأ نع هيبأ نع نمحرلا دبع نب ءالعلا قیرط نم مزح نبا

 ام رهشلا ةسمرح كاهتنا امهني' عماج لاو « عاملا ىلع اسایق برش وأ لک أب رطفآ نم ىلع ةرافكماا ببال لا
 ركذ اعاو « دنملا ثيدحلا هيف درو ىذلا هنال عابجلاب مجرت هنأب رينملا نب نيزلا كلذ ررقو . ادع موصلا دسفپ

 ىلا راثالاب راشأ ىراخبلا نأ ىل رهظي ىذلاو . یہا دحاو یم حامباو لک الاب راطفالا نأ مهفيل راطفإلا راثآ
 تیدسحم راشو « ةرافکلا نم هيف ديال عامباب رطفلا نأو « فاسلا نيب هيف فاتخم ءاضقلا باجي ا نأ ىلا اهركذ
 ءاضقلا مدع ىلا بهذ نم لوق ىوقي هرهاظف هتمص ريدقت ىلعو : هنع هب مزحي لل هن وكل حصي ال هنأ ىلا ةرره ىلأ

 نم مزاپ ال نكل « مثالا عفر ىضتقت ءاضقلا ةيعورشم نآل هتب وقع ىف ةدايز هتمذ ىف كلذ قبي لب لك الاب رطفلا ىف
 حمي الف رهاظ لك آلا عاملاب كاهتنالا نيب قرفلاو . عاملا وهو اهب مالا هيف درو امف ةرافکلا مدع ءاضقلا مدع

 ىأ « رهدلا مايص هنع ضقي مل» ثيدحلا ىف هلوق ىنعم نإ : هلصحام ةيشاحلا ىف رينملا نبا لاق , روك ذملا سايقلا
 الق ماعلا هفصو ىف هنع ىضقي ناك ناو ‹ صاخلا هفصو ىف ىأ , ءاضقلاب ءادالا ةليضف لاک كاردتسا ىلا ليبس ال

 « ليوأتلا اذه دري ىتألا دوعسم نبا رثأ قايسو . هفلكت خي الو . ىنا ةيلکسلاب ءاضقلا رادها كلذ نم مزاپ

 هلصو دومسم نبارثأو « ةريره ىبَأ ثيدح هيلع لد ام, ىأ ( دوعسم نبا لاق هبو ) هلوق . ىداخبلا امهیب ىوس دقو

 : لاق ىركشيلا هللا دبع نب ةريغملا نع لصا و نع روصنم قيرط نم « رافحلا لاله ءزج د ىف ايلاع هانیورو قييبلا

 ناف « هقا قلي ىتح رهدلا مايص هرحي مل ةلع ريغ نم ناضمر نم اموي رطفأ نم : لاق دوعسم نب هللا دبع نأ تئدح د
 نب نالف نع ةريغملا نع لصاو نع رخآ هجو نم ةبيش يأ ناو قازرلا دبع هلصو : هيذع ءاش نإو هل رفغ ءاش

 ىرابلا حف + 6 ج۲ حم



۱۲ 
 موصلا باتك ۳۰

 رطفأ نم » دوعسم نب هللا دبع لاق لاق ة رع نع رخآ هجو نم اضيأ قومبااو قاربطلا هلصوو ؛ دوعسم نبا نع ثراملا

 و لا اذهب و « هنم لبقي مل رهدلا لوط ىق مث ةلع ريغ نم ادمعتم ناضمر ىف اموي

 رېش ماص نم د هب هاصوآ ايف باطخلا نب رمعل لاق قیدصلا ركب ابآ نأ عا اطقنا هيف هل دانساب كرارلا نبا قيرط نم

 مهار بو ريبج نب ديعسو یعشااو بیسلا نب ديعس لاقو ) هلوق ٠ تا ماص ولو هنم لقد مل هريغ ف ناضمر

 یطقب » لاق عماجما ةصق ىف هلع هریغ و ددسم هلصوف بیسلا نب ديعس امآ ( هناکم امو ىضقي : : راحو ةداتقو یمخللا

 لاق صاع قیرط نم ةييش ىبأ نبا یور لب « لک الاب رطفلا ف كلذب حيرصتلا هنع رأ لو « هللا رفغتسیو هناکم اموب
 : تلق . ارپش موصي : لاق « ادمعتم ناضمر نم اموب رطفأ لجر نع هلأسي بيسملا نب ديعس ىلا ةبالق وأ بتک د

 ىف عباتنلا بوجو ىلا بهذ هناك ربلا دبع نبا لاق « رهش مایص : لاق امايأ تددعف لاق ۰ رهش مايص لاق ؟ نیمویف

 وأ رذنب عباتتم رهش موص همزا نك رش مايص فانثتسا بجوو عباتتلا لطب ادمع موي رطف هللخت اذاف « ناضمد
 لواالا و « موب لك نع ىأ « رمش مايص لاق نيمويف » هلوقف ' رهش موب لك نع دارأ هنأ لمتحم هريغ لاقو . هریغ

 ديعس لاقف ىعشلا اأو. فيعض هدائسإو سأأ نع اعوفرم لاتحالا اذه ىضتقم ىنطقرادلاو رازبلا یورو . ربظآ

 موصی : لاق ادماع ناضمر ىف اموي رطفأ لجر ىف ىعشلا نع دلاخ نأ نب ليعامس] انثدح ميشه اذئدح » روصنم نبا

eرک ذف هنع ميكح نب ىلعي قيرط نم ةيبش أ نبا هلصوف ديبج نب ديعس ام ۳  

 e ةيبش بأ نبا لاو« میده اند : روصنم نب ديعس لاقف یمخنلا ميها ربا ماد مش

 ناضمر ىف عماجا ةصق ىف ةداتقو نسحلا نع رمعم نع قازرلا دبع هركذف ةداتف امأو . ا | نع

 ىراصنالا ديعس نبا وه ( یک انئدح ) هلوق . الا قازرلا دبع هركذف نابلس ف 1 نا وهو داج امأو

 ةقبط نم ناريغص نایمبات نحرلا دبعو ىحي : ةئيدملا لهأ نم مہاک قسن ىف نيعب ادا نم ةعبرأ اذسه هدانسإ قو

 ةبلس وه لبق ( الجد نا ) هلوق ٠ نا ناو نفاذ عع نا ايار نق ةم نب دمع الءاق امهقوفو « ةدحاو

 «تکلهد هلوقب ربع هنأ ةريره ىلأ ثيدح ىف ینآ ےس ( قرحا هنا ) هلوق ۰ اسم اک كاذ ح می الو یضایبلا رخص نبا

 هنأ هسفن ىلع قلطأ رانلاب بذعي مثالا بكت م نأ دقتعا ال هنأكو « كالملا ةياور رسفت قارتحالا ةياودو

 قحتسال كاا لع رشا ول هنآ لإ ةراش] « قرتحلا نبأ » لاقف فصولا اذه هل علي ی لا تيئأ دقو , كلذل قرحا
 0 ¢ ارصتخ عقواذكه ( اذبب قدصت ) هلوق ٠ قأمس اک ادماع ناکهنآ ل |ع ةلالد همف و , كلذ

 لاق «ءیش ىلام ها لاق « قدصت لاق « ىلهأ تبشآ لاو یفوممقا نر نع رأ دیع نه ترا! ورع قي رط نم
 لاقف « اذهب قدصت لاقف « لجرلا ماقف ؟ افنآ قرتحا نيا لاقف « ماعط هيلع اراح قوي لجر لبقأف « سلخ سلجا
 نود ماعطالاب ناضمر ىف عاملا ةرافك ىف مزج ثيح كلامل هب لدتسا دقو « هولك لاق « عايجل انإ هللاوف ؟ انريغ ىلعأ

 ةشئاع امتدروأو اجو ىلع اهصقر ةرب ره وبأ ابظفح دقو ةدحاو ةصقلا نال هيف ةجح الو . قتعلاو مامصلا نم هريغ

 نب نمحرلا دبع هاور دقف « ةاورلا ضعب نم راصتخالا نأ رهاظلاو ‹ ىواحطلا باوجلا اذه ىلإ | راشأ ١ ةرصتخم

 ءافلاب ىنعي - عراف لظ ىف اسلاج لِي ىذلا ناك م هظفاو ارمفه دانسالا اذهب ريبزلا نب رفعج نب دمي نع ثراحلا

 , اهدجأ ال لاق « ةيقر قتءآ لات « ناضمر ىف أراب تعفو « تقرتحا : لاقن ةضاسب ىنب نم لجر هءاج - ةلمهملاو

 ىف ةع زخ نبا هفاسو ؛ هظفا نسي لو دواد وبأ هجرخآ ثيدحلا رکذف : ىدنع سپل لاق . انيكسم نیتس معطأ لاق



 ۱۹۳ ۱۹۳۹۰ ۱۹۳۵ ثيدحلا

 ةجح ظفح نمو < ن رهش مايص ركذ اضيأ ةياورلا هذه ىف عقب ملو « قبيبلا هقيرط نمو هرات ىف ىداخبلاو هحمګ

 قو رييختااب لک الا ىف رفكي هنعو « مدقت أم روهشملاف « كلذ ىف كلام نع ةءاورلا تفاتخا (هیبنت) . ظفحي مل نه ىلع
 « رفكملا ةلاح ربعي لمقو 2 بدجلاو بصخلا نامز ىعارب لمقو ۰ اقلط» ريمختلا هنعو ٠ طقف ماعطإلاب عاملا

 كلذ ريغ لبقر

 ”رفكشيلف هياع قلصتف ءىش هل نکی لو ناضمر ىف عناج اذإ اپ - ۰

 ايأ نأ نمحرلا دبع نب دليم“ ىنريخأ لاف 000 "بیش انربخأ نالا وبأ نشط - ۰
 ةتكنف هلا ا لاقف ”لجر هءاج ذإ لكم 7 *ىبلا دنع واچ نح اهب لع ها ر هر ره

 ال لاق ؟ امفتمت زد له: تلك هللا 00 عاص انأو ین رمأ ىلع تەق و : لاق ؟ كل ام : لاق

 لاق . ال لاق ؟ انیکسم نیتس ماعطإ "دم لپف : لاق . ال لاق ؟ نیمی اتم نیا رش موصت نأ عیلطت-آ لف لاق ت e ت 7 2 7 سا ۶ ۰

 ؟ ”لئالا نبأ : لاق - للا : فرملاو نر اهمف قرب و ءىنلا ىن أ كلذ یلع نت انیبف: يب بلا ثكف

 ادب رم - امال َنيَبام هللاوف ؟ هلا لوسراب ىنم ره لع : لجرلا لاقق . هب "قادصتف اذه ذخ : لاق . انأ لاقف
 « تاهأ هم : لاق مث هباينأ تدن ىتح شرم بلا كحضف . ىتبب لهأ نم ”رقفأ تيب لهأ - نيناركا ی ۰ ع لا ءم ر لا هتان ی 0 ۽ 00

] ۹۸۲۱ OWN ۹۷۱۰ CY ° CWE ۸۷ ¢ ۵۳۹۸۸۷۱۰۰۰۱۹۳۷ : ىفهفارطأ - ۱۹۳ثيدحلا ٩ [ 

 مایصاا عییطتسی الو معطب رآ قتعي ( ءىش هل نكي ملو ) املاع ادءاع ىأ ( ناضهد ىف عماج اذإ باب ) هلوق
 طقسي ال راسعإلا نأ ىلإ ةراشإ هيفو « ادجاو راص هنآل هب ىأ ( رفكلف ) هءزحب ام ردقب ىأ ( هيلع قدصتف )
 ۰ یرهزلا بامصأ هيلع دراوت اذككه « فوع نبا ىأ ( نمحرلا دبع نب ديمح یربخآ ) هلوق . ةمذلا نع ةرافكلا

 روصنمو رمعمو ثيللاو ةنيبع نبأ مهنم : اسفن نيعبرأ نم رك أ ثيدحلا اذه قرطل درفم ءزج ق مهنم تعمج دقو

 دیعس نب یحو : لس دنع خرج ناو ‹ كلامو یراخببا دنع دعس نب ميهارباو بیمشو یعازوالا و « نيخيشلا دنع

 ا ب اوعىأ دنع رع نب رايجلا ديعو « ىف اسنلا دمع كلام نب كارعو

 نب حلاصو ةاطدأ نب , جاجحو سو و 2 دعا نیت ىفأ نباو « ةي زخ نبا دنع ليقعو ¢ ىواحطلا

 ا هللا ءاش نإ ةدئاف ةدايز نم مهم لك دنع ام ركذأسو « را نبا دنع قحسا نب دمو « ىنطةرادلا دنع رضخالا

 نيا زارا لق ر راد رب | ةيرعأ مآ ی هل نا نم یر نم اور دمج نإ اک لاو

ESةصفح ىنأ نب دم نع ء اطع نب باهولا دبع هعبات دقو : تلق .  » 

 دی جرا كلذك ا ظوفحاو « « للعلا » ىف یطقرادلا هج رخ أ یرهزلا نع هاورف

 ىنأ نب خاص هنعامپعج دقف ٠ ايرع ره هع عيش نولي نأ لمتحو « هنع ةدابع نب حود قيرط نم هريغو

 رو عادا رك قولك اك ع ورمي ىنلا بابلا ىف ىف ا يسسو « هقيرط نم « للعلا » ف ىنطقرادلا هجرعأ رضخألا
 ق ( لاق ةرب ره اأ نا ) هلوق . لا هللا ءاش نإ ةليمع نب نايفس ىلع هيف فالخ ةءاكح تارافكلاا ىف كلذكو

 دم نیب ثيدحتلاب ميرصتلا یتطترادلا دنع سيوأ ىبأ نباو ةعزخ نبا دنع ليقعو لسم دنع جرج نبا ةياود



 ماسلا بانك ۰ ۱۹4
 « ايب » ةصاخ نمو « ةحتفلا عیشتف « ام » ريغب درت دقو « نيب » اهلصأ ( سولج نحن امْيب ) هلوق . ةريره ناو

 هلق ۰ كاذکت بدحا اذه ی ادرو دقو ءامهنم ةدحا وب قلتت الف انيب فالخم ,ةاجافملل ءیجت ثيح اذاب و ذاب قلتت اهنأ
 ةياور ىف نکل « عم لاق ول ام فال « میظعتلاب ةيدنعلا رعشت ال ريبعتلا ف بدالا نسج هيف ( ی ىنلا دنع )
 نبا هیت و  تامهبملا ف ىنغلا دبع نأ الإ « هتیمست ىلع فقأ مل ( لجد هءاجذا ) هلوق ٠ « غرب ىنلا عم » ینپمدکلا

 ناملس قيرط نم هريغو ةبيش ىبأ نبا هجرخأ ام ىلا دنتساو « یضایبلا رخص نب ةملس وأ نالس هنأب امزج  لاوكشب
 تلق « ةبقر ررح : 2 ىنلا هل لاقف اهو ةنأو ناضمر ىف هتأ ما نم رهاظ هنأ رخص نب ةبلس نع ه راسي نبا

 ؟ مايصلا نم الإ تبصأ ىذلا تبصأ لهو لاق ؛ نيمب انتم نير هش مدف لاق « هتبقر ةحفص برضو اهريغ ةبقر كلمأ ام
 اهعفديلف قيدز ىنب ةقدص بحاص ىلا قلطن اف لاق « ماعط انلام قحلاب كثعب ىذلاو لاق « انيكتم نیتس معطأف لاق

 رخص نب ةلس ةصق فو « ىت أس اک ام اص ناكهنأ بابلا ثيدح ىف'عماجلا ةصق ىف ناف ناتعفاو اههنأ رهاظلاو « كيلا

 نوک ىفو ةبترم ابنوکو ةرافكلا ةفص قو ةضايب ىنب نم امہ وك ىف امهعایتجا نم مزاي الو « اقرفاف اليل ناک لذ نأ
 نبا جرخأو . امهیب ةرياغملا ديؤي ام اضيأ رک ذنسو « نيتصقلا داحتا املاصخ نم ءىش ىلع ردقب ال ناك امهنم لك

 لجرلا نأ بيسملا نب ديعس نع ةداتق نع ريشب نب دعس قيرط نم « دمهتلا » نم ىناسارخلا ءاطع ةمجرت ىف ربا دبع
 نال ءامهو اذه نظأ : ربلا دبع نبا لاق « رخص نب نابلس وه هاب ىنلا دبع ىف ناضهر ىف هتأ ما ىلع عقو ینلا

 ةياورلا ىف هلوق نوكي نأ لمتحيو . ه١ راهنلاب هنم ناک كلذ نأ ال ليللا ىف املع عقوو هتآرما نم رهاظ هنآ ظوفحلا

 ثحابم ىف عقوو « داحتالا مزلي الو امهر نوكي الف رهاظ نأ دعب اليل ىأ « ناضمر ىف هتأ ما ىلع عقو » ةدوكذملا
 هلق . همالك ةيقب لمأت نمر هظي مو وهو راسي نب ةدرب وبآ وه لجرلا اذه نأ مهويام « بجاحلا نبا حرش » نم ماعلا
 كله لوقيو هردص قديو هرعش فتني وهو لجر ءاج اج » ىرهزلا نع رمع نب رابجلا دبع داز ( هللا لوسراب لاقف )

 دع بيسملا نبا لسرم ىو « هليو وعدي د ارا جا « هجو مطلي » ةصفح ىبأ نب دمحم « دمی الا
 كلذب قرفيو , ةيصعم هل تسقو نم لوقلاو لعفلا اذه زاوج ىلع اذهب لدتساو « بارتلا هسأر ىلع حيو » ىنطقرادلا

 هذه نوكت نأ لمتحيو « عالقالا ةعصو مدنلا ةدش نم لاحلا هب رعشي ال نيدلا ةبيصم ىف زوجيف ايندلاو نيدلا ةبيصم نيب
 ىذلا بابلا ف روصنم ةياور ىف ( تكله لاقف ) هلوق . ةبيصملا دنع رعشلا قلحو دودخلا مطا نع ىبنلا لبق ةعقاولا
 ليقو ؛ بئاغلا ليقو « دعبألا وه دم ريغب ةروسكم ةمجعم ءاخو ةحوتفم ةزمهب رخالاو « كله رخآلا نإ لاقف » هبلب

 « تكلم دق الإ ىلارأ ام » ةصفح ىبأ نبا ةياور ىفو « تقرفحا » مدقت اك ةشئاع ثيدح ىف ( تکله) لوق . لذرالا
 عقوتملا لمج هن أكف « كلذ ىلا ىدؤملا نایصعلا نع. زاجم یارتحالاو كالملا سأل ادماغ ناك هنأ ىلع هب لدتساو
 وهو ىمانلا لع ةرافكلا بوجو ىلع ةجح هيف سيلف كلذ ررقت اذاو , ىضاملا ظفاب هنع ربمف غلاب و « عقاولاک
 له ةعامج نع هراسفتسا كرب اوكسممو « ىسانلا ىلع بحي ةيكلاملا شعب و دمحأ نعو « روبملاو كلام لوق روهشم

 نيبت دق هنأ باوجلاو ۰ رهتشا اک لوقلا ىف مومعلا ةلزنم لزني لعفلا ف لاصفتسالا كرتو « نايسن وأ دمع نع ناك
 ناضمر راهن ىف عاملا ىفنايسنلا لوخدف اضيأو « ميرحتلاب افراع ادماع ناک هنآ لع لدف تقرتحاو تکله هلوقب هلاح

 مل ب ىنلا نال « رزمی ال هنأ ايتفتسم هر ردا فيك را نأ ناي سل ركل د
 افیتتسم هئ نأ هببجوتو « ةصقلا هذه ىلا راشأو دودحلا ىف ىراخبلا كل مجرم دقو ؛ ةيصعملاب هفارتعا عم هبقاعي



 اكو ۱۹۳۹ ثيدحلا

 ناكل یفتسلا بقو ولف اضيأو « حالما عم حالصتما الو حالصتسالل لمج امن] زيزمتلاو « ةبوتلاو مدنلا یضتقب

 حرش » ىف عقو نكل , نيدلا نت خيشلا هدرق اذكه ۰ بقامب ال نأ كلذ یضتقاف ةدسفم یهو ءاةفتسالا كرل اببس

 وهو ؛ هعینص ءوس ىلع رزمیو ةرافكلاو ءاضةلا هيلعو هموص دسف ناضمر ىف ادمعتم عماج نم نأ « ىوغبلل ةئسلا

 ريزعت ىف فالحلا ىلع ةيكلاملا ضعب هانب و « ةبوتلاو مدنلا نم ةصقلا هذه بحاص نم عقو ام هنم عقب ل نم ىلع لوم

 ةصفح ىبأ نبالو ؟ « كن أش ام كم و د ليقع ةياور فو « هلاح نع ماهفتسا ماللا حتفب ؟ ( كلام لاق ) هلوق . دورلا دهاش
 بدآلا ىف فنصملا هجرخآ ؟ « تعنصام كحيو ه ىعازوألا ةياور فو؟« كاذام » ورمعلو «؟ ككلهأ ىذلا امو

 « كحيو » هلوق ىف ىنعي « یرهزلا نع سنرب همبات » هبقع لاق مث « كحيو كليو لجرلا لوق ىف ءاجام باب » مجرت و

 نبا حبات دقو . ىلاعت هللا ءاش نا كانه امہلصو نمركذأسو : هلق . « كليو د یرهزلا نع داخ نب نمحرلا دبع لاقو

 نب جاجحو قحإ ناو ليقع « كحمو د هلوق ىف ىعازوالا عبات و ء رضخالا ىنأ نب خاص « كليو » هلوق ىف دلاع

 همقو) هلوق ۰ لوالا ىنتقي ماقملاو باذع ةلک ليوو ةحر ةملك جو ناف « ماقلاب قئاللا وهو حجرأ وهف ةاطرأ

 ناو كلام ةياود ىف عقوو « أما تئطو ه ةشئاع ثيدح ىنو « لهأ عبصآ » قع) نا ةياود قو ( ىنآرما ىلع

 « ناضمر ىف رطفأ الجر نا » ثيدحلا لوأ ىف رييختلاو بیت رتلا ىلع مالکلا ىف لیلق دعب هنابب یاس اک امھریغو جرج

 , ةيكلاملا لوق وهو ناك ءىش ىأب اقلطم همايص دسفأ نم لص ةرافكلا باحيإ لع هب لدتساو ثيدحلا « لب ینلا همأف

 ىلع هتسقو  هلوق وهو ىرخألا ةياورلا ىف ديقملا لع انه « رطفأ ه هلوق اولمح روهجلاو , هيف فالحلا لقن مدقت دقو
 ةرافكلا بجوأ نم جتحاو . ةصقلا ددعت هريغو ىطرقلا ىوعد نم ىلوأ وهو « عامي رطفأ لاق هنأكو « ىلهأ

 اک هموص دسف لک الا ىلع هركأ نم نأب و , موملا ةمرح كابتنا نم اههيبام عماجي عماجما ىلع لك الا سايقب اقلطم

 دقو . بیترتل ىلع مالكلا ىف نيتياورلا نيب حیجرملا نايب قأيسو « امهننبام عماجي عاملا ىلع ءركأ نم موص ذسفي

 قاس ةياور قو « كلذ وجو « تشطود اف تاياورلا مظمف ةريره بأ كيدح ىف عقو ام ريظن ةشئاع ثيدح ىف عقو

 دحتم اهجرخو ةدحاو ةصقلاو « ناضمر ىف ترطفأ , لاق هنأ ابتتم هجرختسم ىف ةناوع وأ قاسو اهدانسا

 تبصآ د روصنم نإ ديعس دنع بيسملا نبأ لسرم ىف عقو دقو . عامي ناضمر ىف ترطفأ دارأ هنأ ىلع لمحف

 ناضمر نيب موصلا ىف عماجلا ةرافك بوجو ىف قرفللو , هموپفع لومعم ناضمر نیست و « ناضمر ىف اربظ یت
 ارام ناضمر ىف هنم عقو نم ىلع كلذ بوجو ىلا ةراشإ هحص ىف ةئاوع یآ مالک قو ؛ رذنلاک تابجاولا نم هريغو

 ال هنأ هنم ذخژیف ء تعقو ه هلوق نم ةيلاح ةلج ( مئاص انأو ) هلوق ٠ بجاو ريغ وأ هيلع ابجاو موصلا ناكءاوس

 لوق اذه ىلعف < ةدحاو ةلاح ىف امام ام اص هنوك ةلاحتسال ةقيقح هنم قتشملا ىنعملا .اقب قتشملا مما قالطإ ىف طرتشب

 تصقو » رع نب رابجلا دبع ةياور ىف عقوو « مئاص انآ ذإ دعب تعماج دارأ وأ ءطولا ف تعرش ىأ « تثطو »
 ةياور فو « ةبقر ررحتام دجتأ » روصنم ةياور ىف ( امت ةبقر دعت له ) هلوق . « ناضمر ىف كلذو مويلا لهأ ىلع

 ةياود ىف داذ « ةبقر قتعأ » لاقف ىعازوالاو دعس نب ميهاربا ةياور قو « ةبقر قتعت نأ عيطتستأ ةصفح فأ نبا
 لوسراي هقاو ال لاقف » رفاسم نبا ةياور ىف ( ال لات ) مو ۰ « ةبقر قتعأ تعنص امسنب » لاقف ةريره ىبأ نع دهاج

 « طق ةبقر تكلم ام قلاب كثعب ىذلاو لاقت و رمع نبا ثيدح قو « ىدنع سيل د قحعا نبا اور قو « هللا

 فلتخا اذا ببسلا نأ ىلع ىنبني وهو . ةيفنحلا لوقكة رفاكلا ةقرلا جارخ] زاوج ىلع ةبقرلا قالطاب لدتساو



۱۹۹ 
 موصلا باتک ۰

 عضاوم ىف دبيقتلا هديب و ؛ سايفلا, هنأ برق لاو ؟ال وأ سابقلاب هدييقت لهو ؟ال وأ قلطملا ديقي له مكحلا دحتاو
 نير هش مصف لاق » دعس نب مهاربا ةياور نو | ال لاق ؟ نيعباتتم نيربش موصت نأ عیطت-ت لمف لاق) هلق . ىرخأ
 نا لا ؟ « ماصلا نم الإ تمقل ام تمقل صو » قعا نا اور نو رفقا ال لاقو دعم يدع قو يراك

 هتعاطتسا مدع نأ تضاقا هذه نحس) نا ةياور نكل « ماعطالا ىلا موصلا نع لاقتنالا ىف لاكشإ ال : ديعلا قيقد
 ريغ هيحاص دعب ىح - قمش ةدش ىأ اوف كلذ نوكب له : رظن ةعفاشل اعنف عاقولا نع هربص مدعو هقبش ةدشل

 لاقتنالا هل غوسب هناف امنع هب ىنغ ال ةيقر دحب نم هب قحتلیو « كلذ رابتعا دنع حيحصلاو ؟ ال وأ موصلل عیطتسم

 ساع نب مهاربإ نع كيرش قیرط نم ینطقرادلا هاورام امأو . دجاولا ريغ كح ىف هنوکل اهدوجو عم موصلا لا

 اف ةعاس ماعطلا عدل ىلا » موصت نأ عیطتست له هلوق باوج ىف لاق هنأ السرم ةصقلا هذه ىف بيس لا نب دمعس نع
 (ال لاق ؟ انيكسم نيّدس ماعطإ دحج لمف هلو ۰ نب رمالاب لتعا هلعلف هتک ريدقت لعو « لاقم هدانا نف « كلذ قيطأ

 دعس نب مهاربا ةياور ىفو ؟« ماعطإ عيطتست لهف » نايفس ةياور ىف عقوو . « هللا لوسراب » رفاسم نبا داذ
 نيس معطت نأ عيطتتتأ » ةمفح ىبأ نبا ةياور فو « دجأ ال لاق ؟ انيكسم نيتس معطتف » كلام نب كارعو
 : ديعلا قيقد نبا لاق « لهأ عبشأام قاب كعب ىذلاو لاق » مع نبا ثددح ىفو . ةجاحلا رکذو ءال لاق ؟ انيكسم

 يأ ةرشع نيك اسم ةتس ما نم قح ىف ادوجوم كلذ نوکب الف نيتس ىلا معطأ ردصم وه ىذلا ماعطإلا فاضأ

 ول یح م ءازج الا ة ةيفاحلا نع روپشلاو ؛ لاطب ادا هيلع دوعد ىنعم صدلا نم طبتتسا هن أكف كلذ أ نمو « الثم

 موعطملا عضو نم ماعطإلا ةفيقح طارتشا ال ءاطعإلا ماعطإلاب دارملاو « نك اموب نيتس ىف ادحاو انيكسم مینا معطأ

 ريغ نم ماعطإلا دوجوب ءافتك الا ىلع لدي ام ماعطإلا قالطإ ینو « فالخ الب هيدي نيب عضولا نكي لب مفلا ف
 ركذ فو « ءادالا ىلع صن امف ناف رطفلا ةقدصو ءاتيإلا ىلع صنلا اسف ناف ضرفلا ةاكز فالخب « ةلوانم طارتشا
 مسي : لاقف عونلا ىلا ىعفاشلا رظنو ٠ ةيفاحلا لوقک معطي مل ىذلا لفطلا جرخف نيمعاط دوجو ىلع لد ام ماعطإلا

 ةكح ىف ركذو . كلذ ىلع عامجالاب كسم TS ال نيتسلا رک ذو « هيلول

 یدفف ةبقر قتعب نأ بسانف ةيصعملا, هسفن كلهأ دن مپ را رع تا نم بسا اا

 هلال ةرهاظ هتبسانف ماصا امأو . رانلا نم هنم اوضع اهنم وضع لكب هللا قتعأ ةبقر قتءأ نم نأ حص دقو « هسفن

 الف .الولا ىلع ناضمر رمش نم موب لك ظفح ىف سفنلا ةرباصمب ىمأ ال هنالف نب رش هن وك امأو « ةيانجلا سنج ةصاقملاك
 ضيقنل ةلباقملا ليبس ىلع ةفءاضم نب ربشب فلكف عونلاب ةدحاو ةدابع هنا ثيح نم هلکرهشلا دسفأ نكن اك اموب هنم دسفأ

 قح ىلع املا تال ةعماج لاصخا هذه نإ مث . نيكسم ماعطاب موي لك ةلباقم هنال ةرهاظ هتبسانف ماعطالا امأو . هدصق
 ىلع ليلد هعفو . لاثتمالا باوثب ىناجلا قحو « قاتعالاب .اترآلا قحو ؛ ماعطالاب رارحالا قحو « موصلا وهو هللا

 طاقسالا منع بقعت و ء راعالاب طقس امل ابجاو ناكول هنأ ىلا ادنتسم بحال لاقف ذش نمل افالخ عامباب ةرافکلا باحيإ
 رظنلاو ةلبقلاب ةرافكلا باجا ىف فالخلا لقن « ابنج حبصي متاصلا باب » رخآ ىف مدقت دقو . هيف ثحبلا أيس اک
 ةرافكلا باما ىف طرتشب لهو. لبق" ىف ءطولاب ربدلا ف .طولا قحلب له اضيأ اوفلتخاو « « ظاعنالاو ةرشابلاو
 فرو رد قو وام ىف ةروكذملا ثالثا لاصخلا ناي رج ىلع ليلد هيفو ؟ ناك جرف ىأ ىف ءطو لك

 ةمداصم عم اههجوت ىلا ىدتبب ال ةلضعم یهو : ديعلا قيقد نبا لاق , مايصالو قتعب ذخأي الو ماعطالا ريغ كلام



 ۱۹۷ ۱۹۳۹ ثيدحلا

 هريغ ىلع مامطلا مدقت ىف بابحتسالا ىلع هلوأتو ظفملا اذه لمح هبامأ نم نيققحلا ضسب نأ ريغ « تباثلا ثيدحلا

 مزاي الو ؛ محلا اذه خسن مث رداقلل ةصخر نآرقلا ىف هركذ يآ نأب هريغ ىلع ماعطلا حیجر اومجوو < لاص#ا نم

 ءاضق رخآ نم قح ىف هنأب ريخأ اذكو « رذعلاب رطفلا تح ىف هل هقا رايشخال اضيأ مامطالا حجرتيف هليضفلا سن هنم
 لومشلو « ماعطلا نع كاسم] وه ىذلا ماصلا تاوف زبجل ماعطإلا باحيإ ةبسانملو ۰ رخآ ناضمر لخد ىتح ناضمر

 انلق ءاوس ماعطالا مث مايصلا ىلع ىتعلا ميدقت نم ثيدحلا ىف دروام مواقت ال هوجولا هذه لكو « نيك اسملا هعفن
 . هبايحتسا ىضتقت نأ نم لقأ الف بیئرلا بوجو ضتقت ىل نإ ةءادبلا هذه ناف ريبختلا وأ بیترتلا لع ةرانکلا

 نم هيف درو هنأو « لبق كلذ نه باوجلا مدقت دقو « مامطإلا ىوس هيف عقب مل ةقئاع ثيدح نأب اضيأ اوجتحاو

 فلت ةرانکلا نإ لاق نم مبنمو « بابحتسالا اذه لله قفاو نم ةبكلاملا نمو . اضيأ قتملا ركذ رخآ هجو

 « نيرخأتملا ققح نع هواقنو موصلا وأ قتعلاب نوكي اهريغ ىفو ماعطالاب نوكي ةدشلا تفو نف : تاقوالا فالتخاب

 لاتو ‹ بعصم ىبأ لوق وهو ماعطإلاب الإ رفكي ال هريغب و « ثالثا لاصخلا, رفكي عاملا, راطفإلا : لاق نم مهنمو

 هذه ریغل لخدمال هنأ ثددحلا قو < امهنع زجعلا دنع الإ معطي الو موصلاو نتعلا نيب ری وه : ىربطلا ريرج نبا

 قاحلاب مهضعب هديأ امرو « ةبقرلا رذعت دنع ةئدبلا ءاده] نيمدقتملا ضعب نع ءاجو . ةرافكلا ىف ثالثا لامل ا
 ىتاسارخلا ءاطع نع « أطوملا » ف كلام دنع بیسلا نب ديعس لسرم ىف ةندبلا ركذ دروو « جا داسفاب مايصلا داسفإ

 دلاع نع ةيلع نبأ نع روصنم نب ديعس ىور اک هنع هلقن نم بذكو بيسملا نب ديعس هدردق هلاسرإ عم وهو « هنع

 هتأ ما ىلع عقو ىذلا ىف كنع ىناسارخلا ءاطع هانئدح ثيدح ام بيسملا نب ديعسل تلق » صاع نب ساقلا نع ءاذحلا

 ثراحلا نب وربع نع لا هاور اذكهو « تبدملا ركذف ءبنك : لاقف ؟ ةندب یدهی وأ ةبقر قتعب هنأ ناضمر ىف
 دقف كلذب درفنپ مل ءاطع نأ ربلا دبع نبا رک ذو « ديعس نع ةداتق نع مامه هعبات و « مصاع نب مساقلا نع بوآ نع

 هلو« دهاجم نع میلس ىنأ نب ثيل ةياور نم هنكل هدانساب هقاس مث الوصوم ةر ره نأ نع دهاجم قيرط نم درو

 ىلع ثالثلا لاصخلاب ةرافکلا نأ اضيأ ثيدسحلا فو . هيف ةجح الف انتمو ادنس هتياور ف برطضا دقو فيعض .

 عذانو « رييختلا نأش اذه سیلو رخآ مال همدع دعب مآ نم هلقن اب ىنلا ناگ : ىبرعلا نبا لاق « روكذملا بیت تلا

 هدرقو «ريبختلا ىلع وه امف لمعتسي دة لاؤسلا اذه لثم نا : لاقف كلذ نع لاؤسلا ف بیت را ةلالد روبظ ىف ضايع

 مل ءا مايأ ةثالث مص لاقف , دجأ ال لاقف ةبقر قتعأ : ىتفملا هل لاقف یتفتساف ثنح ول اصخش نأب ةيشاحلا ىف دينملا نبا
 : ىواضببلا لاقو . ةرافكحلا زيجنتل برفأ هن وكل قتعلا ىلا هداشرا نأ ىلع لمح لب « رييختلا ةقيقحل افلام نكي
 نايبلا ضرعم ىف اهنوك عم ريبختلا مدسع ىلع لدي ی الا دقف ىلع ءافلاب تلاثلا مث لوالا دقف ىلع ءافلاب ىناثلا بیت رت

 نه بيئرتلا اوور نيذلا نأب حسيجرلا كلم كلذ ىف روبملا كلسو ٠ كحل طرشلا ةلزعم لزنف لاؤلا باوجو

 نذلاو ؛ ىعازوالاو سعم و ةئيبع نبا بيترلا اوور نيذلا نأب نيتلا نبا هبقعتو ٠ رييختلا ىور نم ركأ یرهزلا

 « لوالا نود قاثلا ىف لاق اکومو « یوزخلا ناثع نب ورمعو ناملس نب حيلفو جیرج نباو كلام ريبختلا اوور

 ةزمح ىلأ نی بيعشو دعس نب ثيللاو دعس نب مهاربا اضيأ هحرش ىف نحن یذلا یداخبلا ف بيترلا اوور نيذلاف
 ؟ هيف رظني وهو كلذ نع نيتاا نبا لفغ فيكف : هيلي ىذلا فو هحرشن ىذلا بابلا اذه ىف نيذه ةباورو « روصنمو

 ةصقلا ظفا ىكح هيوار ناب انميأ بیتا حجرو « ديزأ وأ اضن نيئالث مام كلذك يرهزلا نع بيترتلا ىود يلب



 موصلا باتک ۱۸ ٠
 ضهب فرصت نم هنأ ىلع لدف عيدحلا ىوار ظفل ىكح ريبختلا ىوارو . ةعقاولا ةروص نم لع ةدايز هعف اههجو ىلع

 الق ءار” ىز هب دالا نال لطوحأ هناب اضنأ بيترتلا مجرب و . كلذ ريغل وأ راصتخالا دصقل امإ ةاورلا

 ةصقأا نآل ديعب وهو ددعتلا ىلع لملاب ىطرقلاو بلهملاكنيدياورلا نيب مهضمب عمجو « سكملا فالخم ال وأ رييختلاب

 هسكعو « زاوجلا ىلع رييختلاو ةيولوالا ىلع بيئرتلا لح مهضعبو : ددمتلا مدع لصالا و دحتم جرخلاو ةدحاو
 وأ ةبقر قتعي نأ الجر مآ « ردقتلاو ريسفتلل ىه اع]لو رییختا تسيل ىرخألا ةياورلا ىف « وأ » لاقف مهضعب

 ىرهزلا نأ رييختلاب ةاورلا ضعب نایت ببس نأ ىواحطلا ركذو . امبنع زحي نأ معطي وأ نتملا نع زج نإ موصي
 هاورف لاق « ماعطالا وأ نرش مامص وأ ةبقر قتع ىلا ةرافكلا تراصف » هشدح رخآ ىف لاق ثيدحلا ىوار

 ىرهزلا نع رفاسم نب دلا نب نمحرلا دبع صق دقو لاق , سالا هيلا لآ هنأ ىرهزلا ركذ ام ىلع ارصتقم ارصتخم مهضعب
 ةبقر قتع ىلا ةرافكلا تراصف لاق « كلهأ همعطأ » هلوف ىلا بابلا ثيدح لثم هقب رط نم هقاس مث اههجو ىلع ةصقلا
 ىبأ نب لاص قيرط نم « للعلا » ف ىنطةرادلا هاور كلذكو : تاق . انكم نیتس ماعط) وأ نيعب اتتم نرش مايص وأ

 هلوق ۰ « انيكسم نيتس ماعط] وأ نیرهش مايص وأ ةنبقد قتع ةنس تراصف » هرخآ ىف لاقو ىرهزلا نع رضخالا
 ىف يعن ىبأ ةياور فو « ةثلثلا ءاثلاو ابمض زوحيو « ةحوتفملا فاكلاو مبلاب انه اذك( ب ىنلا دنع تكف )
 رفاسم نبا ةياور ىف اذكو « ةانثلاو ةحوتفملا فاكلاو ةلمبملاب « o د أ نع نیپجو نم « جرختسملا »

 ةياور ىف ( كلذ ىلع نحن انيبف ) هلو . « سلب سلجا قلي ىنلا هل لاقف » ةنييع نبا ةياور فو رضخالا ىبأ نباو
 ىف هيلا یحوب ام راظتنا ا اا لمتحب مهضءب لاق « كل ذك سلاج وه انيبف » ةاييع نبا
 اذهو . زجعلاب ةرافكلا هنع طقسأ نوكي نأ لمتحو « هب هنيعي "یثب ى وبس هنأ فرع ناكهنأ لمت و « هقح
 ( لب ینا تأ ) هلوق . لتنکلا هايإ هثاطع) دعب اپ هرمآ رح هيلع تداع ام تطقس ول امنا یوقب سیل كلاثلا

 اهلا راشلا ةنيبع نبا ةياور امأو . ةياورلا هذه ىف « انیب د باوج وهر لوپجلل انبلا ىلع هلوأ مضب و کال اذک

 ىف عقو نکل مسي مل روكذملا ىنآلاو « كلذ ريرقت مدقت دقو « سلاج وه اف د اف لاق هل « ۳0 اف لاقف

 نع دنه ىبأ نب دواد قيرط نم ىنطقرادلا دئعو « راصن الا نم لجر ءاجف د تارافکلا ف نا رتعم اور

 معالا ىنعملاب راصنالا قالطإ وأ راصنالل افیلح ناكهن أ ىلع لمح | ناف « فيقث نم لجر ىنأف ه السرم بیسلا نب دیعس

 ديعس دنع نسحلا لسم قو « اهلمح هتقدصب لجر ءاجف » قحسإ نبا ةياور ىف عقوو  حصأ حيحصلا ةياورف الإو
 مک آل اذك نيثلا نبا لاق « فاق اهدعب ءارلاو ةلهبملا حتفب ( قرعب ) لق ۰ « ةقدصلا رمت نم رمتب » روصنم نبا
 مهضعب ركنأ نیت نبا لاقو « حتفلا باوصلاو ضايع لاق ءارلا ناكساب ىسباقلا ىنعي نسحلا ىبأ ةياور قو ؛ ةاورلا
 ركتيلف مظعلا عم كارتشالا ةبج نم راکنالا ناك نا : تلق . محللا هيلع ىذلا مظملا وه ناکسالاب ىذلا نال ناكسإلا
 الإ اضيأ ةغللا ثيح نمو حتفلا ةياورلا ثبح نم حجارلا معن « دما نم بلحتي ىذلا ءاملا عم كراش هن ال حتفلا

 فاکلا نوکسو ملا رسكب ( لتكملا قرعلاو ) هلوق . زازقلاک ةغللا لهأ ضعب هتبئآ لب رکن سيل ناكسإلا نأ
 لتكملا یمس : شفخالا لاق « مخضلا لتكملا : ةعزخ نباو لیعاعالا دنع ةئيبع نبا داز مال اهدعب ةانثملا حتفو
 لتكملا قرعلاو هلوقو . صوخلا نم ةريفضلا ةقرعلاو « ةقلعو قلمك ةقرع عمج قرعلاف ةقرع ةقرع رفضي هلال افرع

 قو ٠ يرهزلا هلأب رمشپ ام ةنبيع نبا ةباور ىف نكل ٠ ىناحصلا هنأ ةياورلا هذه رهاظو , هتاور دحأ نم ريسفت
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 وهو لیبذ, ىقافد ةصفح ىنأ نبا ةياود فو« ليبزلا وهو رمت هيف قرعب ىلأف , اذه لب ىذلا بابلا ىف روصنم ةياور
 نا لاق ٠ ها لا وع قو نزوب مال مث ةنكاس ةيناتحن اهدعب ةدحوملا فيفختو ىازلا حتفب ليبزلاو « لتکلا

 نونلا مغدت دقو ةنك اس نون ةدايزو هلوأ یازلا رسکب لیبنز یرخآ ةغل هيفو « هيف لبزلا لب الیبز یمسی دیرد

 هءا » لسم دنع ةثئاع قرط ضعب ىف عقوو « ليبانز ثالثا تاغللا ىلع هعمجو ۰ هنزو ءاقب عم ءابلا ددشتف
 جرخم داحال هاضرال عمج وهو« ةعقاولا ددمتب امبدب هريغ عمجو ؛ قبولا هحج رو قرع اهريغ ىف روهشملاو « ناقرع

 ةبادلا ىلع ليمحتلا لاح ىف نيقرع ىف ناك هنكل قرع ردق ناكر ملا نأ رهظي ىذلاو « ددعتلا مدع لصالاو ثيدحلا

 لاحلا ءادتبا دارأ ناقرع لاق نف « رخآلا ىف اهدحآ غرفأ لصو امل هب ىتألا نأ لمتحیف « لا ىف لپمآ نرکیل

 همالك نال كلذ هيلع قلطأ « افن » رفاسم نبا داز ؟ ( لئاسلا نيأ ) هلوق . لعأ هللاو هيلا ل آ ام دارآ قرع لاق نمو
 مدقت دقو ؟ « انآ قرا نيأ د ةشئاع ثيدح ىفو « الثم ینصلخ امو ىنيجني اف تكله هدارم ناف لاؤسلل نمضتم

 ی ثيدح ىف نیحیحصلا قرط نم “ىش ىفالو لب رّملا نم لتکلا ىف ام رادقم ةياورلا هذه ىف نیمی لو « هبجوت
 وأ رشع ةسمخ هيف » نابغس نع لمؤم ةياور ىفو « اعاص رشع ةسمخ هيف » ةصفح ىبأ نبا ةياور ىف عقوو « ةريره
 دنع وه اذکو « نورشع وأ رشع ةسحن هيف » ةع زخ نبا نع یروثلا نع ربع ىبأ نب نارپم ةياور ىفو « كلذ وحن

 ثيدح ىف عقوو < اعاص ني رشعب مزجلا ىنطقرادلا دنع هلسرم فو « بيسملا نب ديعس لسم ىف قازرلا دبعو كلام

 ىنعي رفعج نب دمع غلب غالب اعاص نورشع هلوق قييبلا لاق « اعاص نورشع هيف قرعب ىتأف » ةمي زخ نبا دنع ةشئاع

 ناك هنأ دعب تئدخل رفعج نب دم لاق : هرخآ ىف لاقو تبدا ركذف هنع ق نب دمم كلذ نيب دقو ۰ هتاور ضعب

 عمجب اذهو « هضعبي هل مأف » ددسم دنع هريغو حابر ىبأ نب ءاطع لسم ىف عقوو : تلق . رم نم اعاص نرشع

 نيبي و « ةرافكلا هب عقتام ردق دارأ رشع ةسمخ لاق نمو « هيف ناکام لصأ دارأ نرشء ناكهنإ لاق نف « تاياورلا
 همعطآ لاقف اعاص رشع ةسمخ ىتأف » هيفو « دم نيكسم لكلا انيكسم نيتس معطت » یطقرادلا دنع ىلع ثيدح كلذ
 ىف نييفوكلا ىلع در هيفو « ةريره ىبأ ثيدح ىف ىنطقرادلا دنع ىرهزلا نع جاجح ةياور ىف اذکو « انيكسم نیس

 نيرشع ممطأ لك الاب رطفأ نإ : ءاطع لوقلو . اعاص نوتس هريغ نمو اعاص نوثالث حمقلا نم هبجاو نإ موق
 نب رشع انيكسم نيعبرأ معطي نسحلا لوقل و. ماعطإلا قدصت نك مهاشع وأ ماد ول هلوق ىف ببشآ ىلعو ‹ اعاص
 ةسخ عسي ليبزلا هبشي لتکلا حاحصلا ف لاق ثيح ىرهوجلا ىلع در هيفو ۰ رشع ةسمخ معطأ عاخاب وأ اعاص

 ةصقلا هذه ىف كلذ لاق هلمل و نيرشع وأ رشع ةسخ عسي لاق هنأ كلام نع یورو « كلذ ىف رصح ال هنال اعاص رشع
 نع دهاجمو ءاطع ةياور ىف عقو ام امأو . لعأ هللاو كلذ ىف رصح ال هنأ رهاظلاف الاو نارپم ةءباور قفاويف ةصاخلا
 قدصت كلذ لبق لاقو « اذپب قدصت لاقف اعاص نورشع هيف لتكم ىأ د هنأ طسوالا ىف ىتاربطلا دنع ةريره ىنأ

 ىبأ نب ثيل ةباور نم هنالو « كشلا نم هيف امل هيف هجح الف نيرشعو ىدحاب وأ ةرشع عسل وأ اعاص نيرشعب

 ةشناع ثيدح قرط ضعب ىف عقوو . هب جتح ال نم كلذ عم هيلا دانسالا فو , هيف برطضا دقو فیعض وهو ملس

 اذک (هب قدصتف اذه ذخ) هلوق ۰ لع هاو ابيرق مدقتام اظوفحم ناک نإ هبجوو « ماعط امهیف ناقرع هءاجل د لم دنع
 ینلا بابلا ف روصنم ةياور هدیویو « كسفن نع هب قدصتف » قع) نا دازو < هانعع هركذ نم مهنمو شک الل

 « ینطقرادلا دنع هنع دنه ىبأ نب دواد ةياور نم بيسملا نب ديعس لسم ىف هوحنو « كنع اذه معطأ » ظفلب هيلي

 ىرابلا عف ه ( ج ۲۲ م



۱۷۰ 
 موصلا باتک - ۰

 ةرافکلا نأ ىلع كاذب هدارفاب لدتساو « كلو هب قدصتت نحن د ةر ره ىنأ نع دهاجم نه تل قي رط نم هدنعو

 نم حصالا وهو , كلذ ريغو « دج له » و « عیطتست له » ةعجارملا ىف هلوق اذكو . ةءوطوملا نود هدحو هيلع

 فالتخا ىلع اضيأ ةأرملا لع ةرافكلا بحت رذناا ناو روث وبأو رووجلا لاقو ‹ ىعازوألا لاق هبو ةيعفاشلا لوق

 هت وكسب ةيعفاشلا لدتساو < اهنع لجرلا ىلع وأ اهاع ىه لهو ةهركملاو ةءواطملاو ةمآلاو ةرحلا ىف مهل ليصافتو
 ل اهنآل كاذ ذإ ةجاحلا دوجو عن بيجأو . ةجاحلا عم ةرافکلا بوجوب ةأرملا مالعإ نع مالسلاو ةالصلا هيلع

 لدي ال اهنع توکسلاف لاح ةيضق اهنأبو « فرتعت ا اکح اماع بجوبال اهيلع جوزلا فارتعاو لأ لو فرتمت

 امهكارتشال اهقح ىف نایب لجرلل کلا نایب نا م . راذعألا نم رذعل ةمئاص نكت ملةأرملا نرکت نأ لاتحال محلا ىلع
 نع فاك نيفلكملا شعب قح ر لم صصتتو لسفلاب هسماب مل اک موصلا ةمرح كاهتناو رطفلا مرح ىف
 لع امل ةردق ال امنأب ابجوز مالک نم هفرع ام ةأرملا كح نع تو كسلا بيس نوكي نأ لمتحم و « نيقابلا قح ىف هركذ

 ناترافكه يلع وأ ابلعو هيلع وأ طقف هفت ىلع هدحو لجرلا لع ىه له ةرافكلا ىف اوفلتخا ىطرقلا لاقو « ءىش

 ذخؤيف ةأرملا نع تک اس هنال كلذ نم ءىش لع لد ام ثيدحلا ىف سولو « اهنع اهيلعو هسفن نع هيلع وأ اهنعو هنع
 . قرط ضعب ىفهلوقب مهضعب لدتساو « ةماص ريغ تناك انآ توكسلا ببس نوكي نأ لاتحا عم رخآ ليلد نم اہکح

 ابهركأ هنأ ىلع هنت تكلمأو هلوق ىف :ىزوجلا نبا لاقف «لاقم اعف ةدايز یهو « تکلهآ و تکله » كدملا اذه

 باحيإ تكلهأو هلوق نم مزلي ال لب ةرافكلا ددعت كلذ نم مزاي ال و : تلق « امل اكلهم نكي ل كلذ الواو
 ذإ اهتعقاوف یتعواط نم ميثأت ىف اببس تنك ىأ تكلهأو تمهأ تکله هلوقب ديري نأ لمتحي لب « اهيلع ةرافکلا
 ثيح ىأ تكله ىنعملا وأ . اهيفن الو ةرافكلا تابثا كلذ نم مزاي الو ةعواطلا ىلع مثالا لوصح ىف بید ال

 ةدايزلا توبث دعب هلك اذهو « مثإلا ىلع رج ىذلا ىلعفب یسفن ىأ تکلمأو « هترافك ىلع ردقآ ال ءىش ىف تعقو
 یعازوالا قيرط نم تدرو اهنأ اف لوقلا لصحو , ءازجأ ةئالث اهئالطب ىف ىاحلل نأ قبلا ركذ دقو « ةروكذملا

 دحاولا دبع نب رمع نع ديملا دبع نب مالسلا دبع نع بيسملا نب دم اب درفتف ىعازوألا امأ « ةنييع نبا قیرط نمو

 یعاذوالا باععآ عبمج هاور قببلا لاق ىعازوألا نع ميتال هيبأ نع ةمقلع نع ةبقع نب دم نعو للم ن ديلولاو

 هرمآ رخآ ىف ناك هنأ الإ اشکم اظفاح ناک بيسملا نب دمو ٠ #4 ةبقعو ديلولا نع ةاورلا عيمج كلذكو اهنودب

 سابعلا هاور ام اهئالطب ىلع لذيو « اهن وذپ هنع ىروباسينلا ىلع وبأ هاور دقو « هيلع تلخدأ ةظفللا هذه لملف یمع
 , مايصلا الإ ةدحاو ةرافك امبلع : لاق ناضمد ىف هنأ ما عماج لجر نع یعازدالا لثس : لاق هبآ نع ديلولا نبا

 لاق , هنع روصنم نب ىلعم نع روث وبأ اهب درفتف ةنيبع نبا امأو . هدحو مايصلا هيلع لاق ؟ ابهركتسا ناف هل لبق

 مامالا لوق نع لفغو « یلعلا ىف نعط ادحأ فرعي ال هنأب ىزوجلا نبا هیقعت و . ظفاحلا كاذب سيل یلعلا : ىفاطخلا

 ىلع تفقو : اجلا لاق دقو « موف اذهب هظفح نم ثدح هلماف 3 ةنالث وأ نيثيدح ىف موي لك .ىطخم ناك هنإ دمحأ

 قيرط نم هجرخأ ینطقرادلا نأ ىزوجلا نبا معزو « هيف ةظفللا هذه تسيل و هب قوثوم طخب « ىلعملل مايصلا باتنک »
 ىذلا دانسالا « للعلا » ىف هقاس دقو « نالا » ىف ليقع قيرط جرخي مل ىنطقدادلا ناف هنم طلغ وهو « اضيأ ليقع

 ربتعي لوقب هتءوطوم نعو هنع جوزلا ىلع ةدحاو ةرافك بوجوب لئاقل' ( هيبنت ) . امنودب ىزوجلا نبا هنع هركذ

 .امابص مايصلا لهأ نم اناك نإو « قبس ام ممطأ ماعطإلا لهأ نم اناك ناو ؛ ةبقر تأ جأ قتملا لهأ نم اناك ناف املاح
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 صخش ىلع هب قدصتآ ىأ ( ىنم رقفأ ىلع لجرلا لاقف )هلو . عورفلا بتتكه لع عب رفت هیفف املاح فلتخا ناف « اميمج
 هيف دازف كلذ هثیدح ىف رمع نا نيب دقو « رقفلاب فمر نم ىلع قدصتلا ىف هل نذالا موف هنأب رمشي اذهو ؟ ىنم رقفأ

 ىلعأ د دعس نب میهار,] ةياور فو « طسوالا » ىف یناربطااو دازبلا هجرخآ « عت نم رقفَ ىلإ لاق ؟ هعفدأ نم ىلإ »

 لعأ » روصنملو ؟ « لهأ ريغ ىلعأ » یعازوالل و ؟ « ىنم رقفأ تيب لهأ ىل_عأ » زفاسم نبالو ۰ ىلهأ نم رقفأ

 ىف اهحرش مدقت دقو ةبال ةينثت ( اهيتبال نيب ام هتاوف) هلوق ؟ « لعو ىل الإ ةقدصلا لهو » قح] نبالو « انم جوحأ
 صعمو ةنبيع نبا ةياور ىف داز « هتاور ضعب مالكنم « نيترحلا دیر » هلوقو ؛ ةنيدملل ريمضلاو جحلا باتك رخاوأ
 بدألا ىف ةبتألا ىعاذوألا ةياور و « ارح نيبام د روكذملا رمع نبا ثيدح ىف عقوو « قلاب كثعب ىذلاو د

 باتطأ دحأ بنطلاو - نون اهدعب ةلمهملا ءاطلا مضب وهو - بنط ةينثت « ةنيدملا ىنط نيب ام هديب یفن ىذلاو »

 ميهاربإ ةياود قو « ىي لهأ نمو ىنم » سنوي داز (ىتنب لهآ نم رقفأ تيب لهأ) هلوق . فرطلل هرامتساف ةميحلا
 دحأ ام » ليقع ةياود فو « ميم ةغل ىلع عفرلا زوحي « ةيفانلا ام ربخ اهنأ ىلع بصنللاب رقفأو « انم رقفأ » دعس نبا
 هنع دواد ةياور نم ديعس لسرم قو . رقفآ ىفام جوحأو قحأ فو « ىم هيلا جوحأ دحأ ام « ىلهأ نم هب قحأ

 یح 9 ىنلا كحضف ) هلوق . «ةليل ءاشع ال ام و ةعزخ نبا دذع ةشئاع ثيدح قو « ماعط نم یابمل ام هلاود

 اهلعل و «هاین تدب یتح » جیرج نیا نع «نفسلا » ىف ةرق یب الو «هذجاون تدب یتح قح] نبأ ةياور ىف ( هباينأ تدب
 هتفص قدرو ام لمحو <« مسبتلا ىلع ةدايزلا ةدارإ قاسللا رهاظو ابلاغ مبتلاب نيت ايانثلا ناف هباينأ نم فح مآ

 ل ا یندلا سآ ىف ناک ناف ةرخآلاب قلمي مآ ىف الإ كحضي ال ناک لیقو « هلاوحأ بلاغ ىلع ایست ناكدكم نأ ےب
 لجرلا لاح نيابت نم ناك لَ هكض ببس نإ لىق دقف كلذك سیل و هيلع رکعت ةيضقلا هذهو لبق « مببتلا ىلع دزب
 «ةرافکلا نم هيطعأ ام لک أي نأ ىف عمط ةصخرلا دج و الف « هنكمأ امهم اهئادف ىف ايغار هسفن ىلع افئاخ ءاج ثيح

 . هدوصقم ىلإ هلصوت ىف هلسوت نسحو باطخلا ىف هفطلت و هيتأت نسحو همالك عطاقم ىف لجرلا لاح نم كحم ليقو
 , كلايع همعطأ » تادافکلا ىف ةنييع نبال ةياور قو ٠ ةصفح ىبأ نباو رمعم هعبان ( كلهأ همعطأ لاق مث ) هلوق
 یحی هوحن و « هلك لاق مث » جرج نبا نع ةرق ىبالو ؛ كحضلا ركذ كلذ ىلع مدقو ءاذإ ناف د دعس نب ميهاربالو
 رابجلا دبع ةنارر ىف هوحنو « كلابع ىلع اهقفنأو اپلکو اهذخ » هظفل و قح] نبا امهنيب عمجو « كارعو ديعس نبأ
 نبا لاقو « كنه ىلعو كيلع هب دعو ةشئاع ثيدح ىف ةميزخ نالو « ىرهزلا نع مهلك دعس نب ماشهو جاجحو

 ةرافکلا نال اب. رجول نراقملا راسعالاب ةرافکلا طوقس ىلع لد هنإ ليقف بهاذملا ةصقلا هذه ىف تنیابت :دیعلا قيفد

 ىلوقدحأ وهو « هراسي نيح ىلإ هتمذ ىف اهرارقتسا لِي ىنلا نيبي لو ۰ لايعلا ىلإ الو سفنلا ىلإ فرصت ال
 ةقدصب كلذ دی اتو . دومب الو هللا رفغتسي : یعازوالا لاتو 2 ةيكلاملا نم رانيد نب ىسيع هب مزجو ةيمفاشلا

 دمأ امل رطفلا :ةدص نأ امهندب قرفلا نكل « رطفلا لاله وهو اموجو ببسل نراقملا راسعإلاب طقست ثيح رطفلا
 ىلع لدي ام هيف لب اهطاقسإ ىلع لدي ام ربا ف سيلو « ةمذلا ىف رقتستف امل دمأ ال عادلا ةرافكو « هيلا ىهتنت
 ىلع سيل هيف فرصتا ىف هل نذا ىذلاو « راسعالاب ةرافکنلا طقست ال : روبجلا لاتو « زجاعلا ىلع اهرارمتسا

 لصألا نأب درو « نيمرحلا مامإ احن اذه ىلاو « لجرلا اذهب صاخ وه : ىرهزلا لاقف اوفلتخا مث . ةرافكلا لیبس
 مهلا اهفرصب مآ نيذنا لهآلاب دارملا : ليقو . هنحان هلئاق نيبي لو ‹ خوسنموه : مهضعب لاقو ..ةيصوصخلا ميم



۱۷۳ 
 موصلا باتك- ۰

 ةبا ورلاب و « كلايع ابف ىلا یرخالا ةاورلاب فعضو < ةيمفاثلا ضعب لوق وهو , هبراقآ نم هتقفن همزلت ال نم

 وه اذهو « مه ةرافکلا فرصب نأ هل زاج هلهأ ةقفن نع ازجاع ناك ال لمقو « كلذ نم لک الا ىف هل نذإلاب ةحرضملا

 لاق . هسفن ةرافك نم لك أي ال ءرملا نأب هولاق ام ىلع ةيضاملا لاوقالا باحأ لمح ىذلا وهو « ثيدحلا رهاظ

 هلمأ یلعو هيلع قدصتلا ةبج ىلع لب ةرافاكلا ةبج ىلع ال ءاطعإلا لمحي نأ كلذ نم ىوقأو : نيدلا قت خیشلا

 اذه نم اذوخام هتمذ ىف اهرارقتسا سيل نكلو « كلذب طقست لف ةرافكلا امأو < مهتجاح نم ربظ | ةقدصلا كلب

 لديام ثيدحلا قدر لو « مدقت دق بوجولاب ملعلا نال « هيف ةلالد الف نايبلا ريخأت نم هب اولتعا ام امأو . ثيدحلا

 ىلا نايبلا رخأ هلعل و « زجاملا نغ طوقسال نأ ىلع لد قرعلا جارخاب هرمأ مث هزجعب هربخأ امل هنال طاقسإلا ىلع

 هلابص ىلع اهايإ هفافناب هنع امئازجإ ىلع رأ ةرافدكلا طاتسإ ىلع لد ام درو دقو . ه | ةردقلا وهو ةجاحلا تقو

 ۰ هب درفنا ام جتح ال فيعض ثيدح هنکلو « كنع هللا رفک دقف كلابعو تنأ هلکو » ىلع ثيدح ىف هلوق وهو

 « هلك أ ىف ذثنیح هل نذاف هريغ نم هيلا جوحأ هن اب رذتعا لب هضبق» مهب قدصتف اذه ذخ عقلي هل لاق امل هنأ قلاوب

 ديقملا كيلعلا ىف رووشملا فالخلا ىلع ینینش هتراذک یف هلع هجارخا وهو ةفصب اط ورشم اكلم هكلمل هضبق ناک ولف

 هيلا هبسنلاب اةلطم اکیلع ناک هنم هلك أو هلدال همامط] ىف هل نذا الف « كاع مل هضبقب مل ا هنکل « طرشب

 فرصت هيف رب ىنلا فرصتو « ةقدصلا لام نم ناك هنأ مدقت دقو ؛ ةحورشملا یقفلا ةفصب هاي مذخأو هلهأ ىلاو

 الف رهظأ لوالاو « لاکشالا ان مث نمو لوالا طرشلاب اكيلمت ناكهنأ لمتحاو , ةقدصلا لام جارخإ ىف مامالا ٠

 ةمجرت امأو . هسفن ةرافك نم مهةفن همزلت نم ىلع هقافنإ الو هسفن ةرافك نم ءرلا لكأ الو طاقسإ هيف نر

 ام حيرصت هيف سيلف « خواحم اوناک اذإ ةرافکلا نم هلهأ معطي له ناضمر ىف عماجنا باب » هيلي یذلا بابلا ىراخبلا

 ىلع هب لدتساو . لعأ هتاو ماهفتسالا ةغيصب هنابتاب نوک ذلا نيلاتحالا ىلإ راشآ اع)و . ةجرتلا کح هنمضآ

 لجرلا كلذ ىلع بحي ام میمج وه ردقلا كلذ نأ نيعتي | هنالرظن هبفو « دحاو فنص ىف اهممج ةقدصلا ءاطعإ زاوج

 نیحیحصلا ىف خیرصتلا عقب مل ذا ؛ةرافکل اب ءافتکا عماجا هدسفآ یذلا موبلا ءاضق طوقس یلعو ,را رضحأ ىذلا

 لاق « اضيأ ةيعفاشل هجو وهو موصلا ريغب رفک نا یضقب یعازوالا نعو ۰ یعفاشلا بهذم ىف کع وهو هئاضقب

 اف ةرافكلا امأو ةدابعلا دسفآ هنوكل ءاضقلا ىف مالک ال ذإ یعفاشلا بصنم هبشب ال ءاضقلا طاقسإ : ىلر ملا نبا

 ثب دحلا اذه ىف ءاضقلاب رمالا درو دقو : تاق. *یثب سلف یعازوالا مالک امأو : لاق <« ملا نم فرقا امل ىف

 نع دعس نب مهاربإ قيرط نم قييبلا او ىرهزلا نع ملك دعس نب ماشهو رابجلا دبعو سيوأ ىبأ ةباور ىف

 نع تللا ثيدحو < ةدايزلا هذه ريغب هسفن ىرهزلا نع حیحصلا ىف دعس نب ميهارب] ثيدحو , ىرهزلا نع ثللا

 نب دمو نسحلاو ريبج نب عفان و بيسملا نب ديعس لسرم ىف اضيأ ةدايزلا تعقوو « اهنودب نيحيحصلا ىف ىرهزلا

 ةيدوفلا طارتشا مدع « اموب مص » هلوق نم ذخ وی و . الصأ ةدابزلا هذغ نأ فرعت قرطلا هذه عومجم و ٠ بعك

 , عرشلل افلاخم ءرملا هلعفي ام كح نع لاؤسلا - مدقت ام ريغ  دئاوفلا نم ثددحلا ىفو . « اموب  هلوق ىف ریکتتل

 «تبصأ وأ تعقاو هلوقل هظفل حيرصب هر وبظ حبقتسي ابف ةيانكلا لامعتسا و « كسلا ةفرعم ةحلصا كلذب ثدحتلاو

 معتملاب قفرلا هيفو . ةاورلا فرصت نم هنأ رهظي ىذلاو ۰ تئطو - مدقت اڳ - هقرط ضعب ىف درو دق هنأ ىلع

 ريغل دجسلا يف سولجلا هبفو . فوخلا رامشتسا و ؛ ةيصعملا ىلع مدنلاو « ندلا ىلع فلأتلاو مياعتلا ىف فطلتلاو



 ۱۷۳ ۱۹۳۷ ثيدحلا

 هلهأ عم هنم عقب ام لجرلا رابخو ۰ هببس دوجو دنع كحضلا زاوج هيفو « للملا رشنک ةينيدلا خاصلا نم ةالصلا
 رقفأ هلوق باوج ىف هلوقا هلبق نم الإ هيلع علطي ال ام فلكم لا لوق لوبقد ؛ مالكلا ديك أتل فلحلا هيفو . ةجاحلل
 ءاطعإو لسلا صالخ] ىف یعسلاو ةدابعلا ىلع نواعتلا هيفو . هقدصل ةنيرق كانه نوکی نأ لمتح و كلهأ هممطأ انم
 وأ هبطعب نأ هيلع بحي ال هديب ام ىلإ رطضملا نأو ؛ دحاو تيب لهأ ةرافكلا ءاطع)و , ةنهارلا هتجاح قوف دحاولا

 رخآ رطضمل هضعب

 ؟ وام ونک اذإ ةراذکلا نم هه معطي له َناَضَمر ىف عمراجملا سیساپ - ۱
 ۱ 5 2 6 ج 5 ۶ ۳ 9

 نه.را ربع نب ديم نع یره* زا نع روصنم نع ”ريرج ا دح هيس ىلأ نب نامع اشم 3 ۷۲

 : لاقف . ناضمر ىف هتارما ىلع مو رخ الا نإ : لاقف هلي ىنا ىلا لجر ءاج » هنع هلا یضر ةريره ىلأ نع كارلا ا هو ف د 3 . 1 ۲
- 

25 
 و ات ۳ 0 7 .٠ ست "ی 5
 هل ام دحتفا : لاق 4 ال لاق ؟ نيعب جم نرم مومن نا يطق : لاق ال لاو ؟ هبف ر ر رع ام رحت ا

3 

 م
 : لاق , كنع اذه موطأ : لاق - لب" زا وهو -”رم هيف فركب هلي بنا أف : لاق . ال لاق ؟ انیکسم نیت

 » اها عطف :لاق ۳ 38 جوخأ تا لهأ تب ال "نیبام ۱ امم جرحا ىلع

 هذه نيب ةافانمالو ؟ ال مأ ینعب ؟ ( جب واح اوناك اذإ ةرافكلا نم هلهأ معطي له ناضمر ىف عماجنا باب) هلوق
 هل نكي مو عماج اذإ ه ای هلوقل ةمذلا نع اهطقسي ال ةرافکلاب راسعإلا ناب تنذآ اهلبق ىلا نال ء البق ىتلاو ةمجرتل
 ظفل لزب اذه ىلعو ؟ مأ ةرافكلا سفن هيف فرصتللاب هل نوذأملا له تددرت ةيناثااو « رفكيلف هيلع قدصتف ءىش
 ,هنع روصنم باععآ نم رثكالل اذك (دیح نع ىرهزلا نع) هلوق . رماءللا نبا وه (روصنم نع) هلوق ۰ ةمجرتلا
 دانسالا اذهب ىروثلا نع هاورف رمع ىنأ نب نارپم هفااخو ‹ روصام نع ىروُثلا نع ل.عامس] نب لمؤم هاور اذكو

 هلوق . لوألا ظوفحلاو ذاش لوق وهو < ةع زخ نا هجرخأ نمحرلا دبع نب ديمح لدب « بيسملا نإ ديعس نع » لاقف
 همف ةيطوقلا نبا کج و« هلبق ىذلا بابلا لاو ىف مدقت ۱ هوم ةمجع»ه ءاخ اهدعب ةدودم ريغ ةزمهب (رخالا نآ)

 دجتفأ ه هلوق هلمو « دجتب لوعفم یهو « ام د ظفل نم لدبلا لع بصنلاب ؟ (ةبقر ررحت ام دجتأ) هلوق . ةزمهلا دم
 هکردا نم نيرخأتملا ضعب هب ىنتعا دقو ؛ هلبق ینلا ف فوم هيلع مالكسلا قاب مدقت دقو « انيكسم نيتس مطت ام
 ةريثك تادايز عم هتصخم امذ ىلاعت هللا ءاش نإ هلصحمو « ةدئافو ةدئاف فاأ ابف عج نردلجم ىف هيلع ملكتف انخومش
 ممن أ ام ىلع دما هللف « هيلع

 اصل ءئقاو ةتاجمللا تیساپ - ۲
 ةريره اب مت ناب و ù ملا 3 رع نع ع انثدح . مالم نب ةيواغت انت دح _حلاص ن ی یل لاقو

 ۶ و ۶ 5 ۰ و سرم ۶ ۶ ۳ ۰ قو ام

 . حصأ ”لاوألاو رطب هنأ ةريره ىبأ نع رك ذيو . جروب الو جرخي ام« رطفي الف ءاق اذا : هنع للا ی ضر
 0 2 2 ۲ ۳ 2000 ۳ ۷ و ۶

 وهو مت اع هللا یر رع نبا ناكو . جرح ام سیلو لخ د ام موصلا : ةمرکعو سابع نا لاقو



 موصلا باتكك- ۰ ۱۷

 مو مقرا 1 زو دعس ن 9 ذی و. "الی "یموم و محتح ۳9 لیلاب م ' ناكف « هك مام

 سس نه کریو "ین الف کام مجم f: a لاقو . امايصا وجتحا مهنأ ةّلت

 ناوي 8 'ىلعألا 07 E ا لو ۰. 6 موجح او ( مجاحلا مف 0 ًاعرفرم .دحاو ريغ نع

 5 رع هلا : لاق مث . معن : لاق ؟ هلي لس ىلا نع : هل ليق « هلثم نسحلا ن

 انهنع لا یضر ساب نا نع ةمركع نع بوبأ نع بيه انئدح دسأ نب لب شو - ۸

 « ملاص هر مجتخاو « مع وهو مجتمل هي ېا "نا د
 انعام یا نبا نع ةرکع نع بابا ان دح ثرارلا دبع ندع نال وأ اشو - ۰۹

 2 2 1 < اس وهو ب ینا مجتحا » لاق

 ىر كلام نب سا لثه لاق ندا تبا تمم لاف ةبعش ان دح سابا ىلأ نب مدآ شرم - ۰

 ةبعش انث"لح » اب دازو « فسا لجأ نم :YON لاق ؟ مئاسل ةماححلا نوهرکت من ف

 ی دم ع
 نيب عمج : رينملا نب نيزلا لاق ؟ ال وأ موصلا امهدحأ وأ امه ناد في له ىأ (متاصلل "قلا ةماجحلا باب ) هلوق

 داعال كلذ عنص امو « نيريخ نع الطف دحا و ريخ اهمظن اذإ مجالا قیرفت هتداعو « امهر افت عم ةماجحلاو “قلا

 رك ذ مو « هيف ثحبلا أيس اک كلذ ىلإ سابع نبا أموأ دقو ‹ راطفإلا ىضتقي ال جارخالاو جارخ] پال امهذخأم

 ثيدح بقع كلذلو < ام داطف الا مدع یر هنأ رعش ةروك دلا راثآلل هدارا نكلو ۰ كلذ مح فنصلا

 “ولا امأ : نيتل أملا ىف فلسلا فلتخا دقو « مئاص وهو مجتحا للي هنا » ثيدسحي « موجحماو مجاحلا رطفأ »

 نالطب ىلع عامجإلا رذنملا نبا لقن و « رطفيف هدمعت نم نيبو رطفي الف هقبس نم نيب ةقرفتاا ىلا روهجلا بهذف
 نيتياورلا ىدمحا یهو ًاقلطم رطفي ال دوعسم ناو سابع نبا نع لاطب نبا لقن نكل ۰ *قلا دمعتب موصلا

 بجو ولف لاق مدنع حصالا ىلع هياع ةرافك ال هنأب دمع أيقت نع ءاضقلا طاقسإب ىرجالا لدتساو , كلام نع
 « تارطفا| نم هريغ نود عامجاب ةرافكلا صاصتخا ىلع لدي اذه لاقف مهضعب سكعر ٠ ةرافكلا تبجول ءاضقلا

 ىلع ءاضقلا كرت ىلع عامجالا ًاضيأ رذنملا نبا لقن و « رفكيو ىضقب اولاقف روث وبا و ىعازوالاو ءاطع بكتراو

 0 مدع لعاب رومن ةءاجحلا ام أو . نسحلا نع نيتياورلا ىدح] ىف الإ هدمعتي مو .قاا هعرذ نم

 ءاضقلا امب.اع اوج 1 ء موجشاو مجالا لطف دو ىنأو 00 ر یعازوالا و ءاطعو 2: نعو

 7 یدویاسیلا دملولا وأو رذنلا نيا وقع رخ نبا ةمئاعلا نم دحأ لوق , لاقو 1 اضيأ ةرافكلا أ

 ۰ ةيكلاملا نم ىدرأدلا لاق كلو « 9 ةسع لع لوقلا تاء ,مفاعلا نأ ىلإ ۱! یه لا نع ملا دو ؛. ناي

 لتو) هلق ۰ ىلاعت هلأ 5 نإ بالارخأ 3 E 3 تما! و E ےہ اھ 8 ا او د ږد لش 90



 ۱۷۵ ۱۹۳۸-۱۹2۰ ثيدحلا

 اذ] تافوقولا ف ةغيصلا هذه, نابتالا ىراخبلا ةداعو ‹ حيحصلا نم خسنلا عيمج ىف عقو اذكه ( اص نب یح ىل

 ءرثك الا اذک ( وب الو جرخ ام ] طنی الف ءاق اذإ ) لوق .ريثكىبأ نباوه« یحانئدح ه دانسالا ىفهلوقو . اهدنسآ
 رهاظنا نولوؤي اوناک ةباحبصلا نأ ثيدحلا اذه نم ذخ ی ةيشاحلا ىف رينملا نبا لاق « وب الو جرخب هنا » یپمشکلاو

 هلو . ةدافکلاو ءاضقلل بجوم وهو « جرخ امتإ هناف ىنملاب رصحلا اذه هريغ ضقن و « ةلبا تبح نم ةسيقالاب

 : لاق « ريبكلا خیراتلا د ف وه هاور ام ىلإ كاذب ريشي هنأك ( حصأ لوالاو « رطفي هنأ ةريره یا نع ركذيو )
 *ىقلا هعرذ نم » لاق هعفر ةريره ىبأ نع نيريس نب د نع ناسح نب ماشه انادح سنوب نب ىسيع نع ددسم یل لاق

 ديعس نب هللا دبع نع یورب امن لو « حصي مل : یراخبلا لاق « ضقيلف ءاقتسا نو ؛ ءاضقلا هيلع سيلف مءاص وهو
 نع لقنو . سنوب نب ىسع قيرط نم یدادلا هاورو . ادج فیعض هللا دبعو ةريره ىلأ نع هيبأ نع یربقلا

 هاودو . ءىش اذ نم سيل : لوقي دمحأ تعم دراد وبأ لاقو . هيف مو اماشه نأ ةرصبلا لهأ معز : لاق هنأ ىسيع

 نب ,وميع ةياور نم الإ هفرعن ال بيرغ ىذمرتلا لاقو هب سنوي نب ىسيع قيرط نم مكاحلاو ةعبرآلا نالا باحصأ

 صفح قيرط نم ؟ اح او هجام نبا هجرخآ دقو . یهتناًاظوفحم هارأ ال : لاقف هنع ادم تلأسو . ماشه نع سنوب

 دنع هيلع لمعلا نکلو هدانسا حصي الو ةريره ىبأ نع هجو ريغ نم یود دقو : لاق ماشه نع اضيأ ثایغ نبا
 ىف لصق امم طب هنا » هلوق نيبو « رطفیال ءاق اذإ ١ ةريره ىلأ لوق نيب علیا نكي و : تلق . ملا لهأ

 ءادردلا ىبأ ثيدح ىف هلوق لوأتي اضيأ اذ و « هب ىعدتساو ءقلا دمعت هنأ ءاق هرق لتحيف ؛ عوفرملا اذه هثيدح

 نأ هلوأ نم ليوأت نم ىلوأ وهو « ادع ءاقتسا ىأ رطفأف .اق لِي ىنلا نأ ًاححصم نالا باححأ هجرخأ ىذلا
 ءقلا نأ ثيدحلا ف سيل : ىواحطلا لاقو . معلا لهأ ضعب نع ىذمرتلا هاكح معأ هللا و رطفأف فعضف ءاق ینعلا

 مهلوقك ةلعلا هنأ ىلع لد ءافلاب بقع اذإ كلا نأب ينا نبا هبقعتو . كلذ دعب رطفأف ءاق هنأ هيف ام و « هرطف
 ىبأ نبا هلصوف سابع نبا لوق امأ ( جرخ ام سيلو « لخد ام موصلا ةمركعو سابع ن١ لاقو ) هلوق . دجسف اهس

 « جرخ امم سیل و لخد ام رطفلا : لاق مءاصلل ةماجحلا ىف سابع نبا نع نايبظ ىبأ نع شمع الا نع عيكو نع ةبيش

 نبا ىنمي هللا دبع لاق » لاقف كلذ نع لثس هنأ ىعخنلا مهاربإ قيرط نم یورو ؛ لخد ام سیل و جرخ ام ءوضولاو

 نع ةبيش ىبأ نبا هلصوف ةمركع لوق امأو « هباحصأ رابك نع ذخأ امن و دوعسم نبا قلي أ هارب و « هلثمرکذف دوعسم
 هلصد ( لیلا مجتح ناکف هکرت مث ماص وهو مجتحي ربع نبا ناکو ) هلوق . هلثم ةمركع نع نيصح نع میشه
 رطفی ىح مجتح مل ماص اذإ ناكو « كلذ كرت مث + مئاص وهو مجتحا هنأ » رمع نا نع عفان نع « أطوملا » ىف كلام

 «هریغو ناضمر ىف مناص وهو مجتح ربع نبا ناک» ىرهزلا نع سنوي نع هيبأ نع بيبش نب دحأ ةخسن ىف هانيودو
 ,هيبأ نع ملاس نع ىرهزلا نع رمعم نع قازرلا دبع هلصوو < اعطقنم هتدجو اذكه « فعلا لجال هکرت مث
 ىبأ نبا هلصو (اليل ىسوم وبأ مجتحاو ) هلوق . كلذل آران ةماجحلا كرت هن أكف « طابتحالا ريثك رع نبا ناكو
 ريمأ رهو ىسوم ىلأ ىلع تلخد : لاق ةيلاملا بأ نع ینزلا هللا دبع نب ركب نع » ليوطلا ديمح قيرط نم ةبيش
 ید قيرهأ نأ قرمأتأ : لاق ؟ ران مجتحت الأ هل تلقف « مجتحا دقو اغاکو ارم لک ای هتدجوف ًایسم ةرصبلا

 یموم ىنأ ىلع تلغد : لات عفار ابآ نأ ركب نع » قارولا رطم قيرط نم کام او ىئاسنلا ءاورو ؟ « مئاص اءأو
 هللا لوسر تمم دقو « مث س انأو ید قيررهأ نأ ىصأتأ : لاضف ؟ !راب اذه ناكالأ : تلقف اليل مجتحم وهو
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 ىف حصب یزاومالا نادبعل تلق : لوقی یروباسیللا ىلع بأ تعم ك اجلا لاق « موجملاو مجاحلا رطفأ : لوقب غرب
 ىلأ ثيدح حص دق : لوقي ىنيدملا نب ىلع تم لوقي ىربعلا اسابع تعمس لاق ؟ ءىش « موجحاو مجاحلا رطفأ »

 مأو مقر نب ديزو دعس نع ركذيو ) هلوق ۰ مع هتاف هعفر ف فاوخ ارطم نأ الإ : تلق . ىسوم بأ نع عفار

 نبا وهو دعس رثأ امأف ۰ جيرختلاب ربظي كلذ ىف ببسلاو « ضيرقلا ةغدصب هجرخأ اذكه ( امانص اومجتحا مهنأ ةبلس

 اهو نامجتحي اناك رمت نب هللا دبعو صاقو ىنأ نب دعس نأ » باهش نبا نع « أطوملا » ف كلام هلصوف صاقو ىبأ
 E : هيبأ نع دعس نب صاع نع رخآ هجو نم رلا دع نبا هركذ نکل ؛ دعس نع عطقنم اذهو « ناعاص

 مقرأ نب ديز تمجح : لاق رانيد نع ىرجلا هللا دبع نب سنوي نع ىروثلا نع ه قازرلا دبع هلصوف مقرأ نب ديز

 حصي ال ىدزالا حتفلا وبأ لاقو . رثالا اذه ىف الإ فرعي ال جلا حتفب مرج لوم ماجحلا وه رائيدو « ماصوهو

 مأ ىأر هنأ ةملس مأ ىلوم نع تارف نع ه اضيأ ىروثلا قيرط نم ةبيش بأ نبا هلصوف ةلس مآ رثأ امأو . هثيدح

 نمو : رذنملا نبا لاق . لاحلا لوهجم ةللس مأ ىلوم نكل ةقث نمحرلا دبع نبا وه تارفو « ةعااص یهو مجتحت ةبلس

 . هديناسأي كلذ قاس مث « نيعباتلاو ةباحصاا نم مهريغو ىلع نب نيسحلاو ديعس وبأو سنأ مئاصل ةماجحلا ف صخر

 مآ امأو « جشالا نب هللا دبع نبا وهف ريكب امأ ( ىهنن الف ةشئاع دنع مجتحن انك : ةمقلع مأ نع ريكب لاقو ) لوق
 انك » تلاق ةمةلع مأ نع هيأ نع ريكب نب ةمرخم قيرط نم هخيرات ىف یراخبلا هلصو دقو . ةناجم اهمساف ةمقلع

 : اعوفم دحاو رب نع نا نع یدریو) هلوق ۰ « مات الف ةشئاع ىخأ ونپو مایص نحنو ةشئاع دنع مجتحن

 سفوي یود : ىنيدسملا نب ىلع لاقو « هب نما نع ةرح ىبأ نع قرط نم یاسناا هلصو ( موجحلاو مجاحلا رطفأ
 ءاطع هاورو « ناب و نع نسسحلا نع ةداتق ها ورو « ةريره ىلأ نع « موجحاو مجاحلا رطفأ » ثيدح نسحلا نع

 , ةماسأ نع نسحلا نع ثءشأ هاورو ؛ىلع نع نسحلا نع رطم هاورو « راسي نب لقعم نع نسحلا نع بئاسلا نبا

 لقعم ليقو « قزملا راسي نب لقعم : ليقف ىناحصلا ىف بئاسلا نب ءاطع ىلع فاتخا هنأ « للعلا » ىف ىنطقرادلا داز

 . ذاعم نع نسحلا نع رطم نع ليقو « اضيأ راسي نب لقعم نع نسحلا نع مصاع نع یودو « ىعجتالا نانس نبا
 اک اضيأ سن و ىلع فلتخاو : تلق . ةريره وأ ليقو « ىلع اضيأ ليقف فاحصلا ف نسحلا نع ةداتق ىلع فلتخاو

 . املک لاوف الا تعص هظفح ناک ناف لاق « هب ىنلا نع دحاو ريغ نع نسحلا نع » ةرح وبأ لاقو لاق هركذأس

 . ىلعألا دبع نباوه ىلعألا دبءو « ةهجممو ةيناتحتب (شايع ىل لاقو) هلوق . هنيب أس اک ةرح وبأ هب درفنپ مل: تلق

 ىبلا نع : هل ليق ) هلوق . «موجحلاو مجاحلا رطفأ » ىأ هلثم ( نسحلا نع ) ديبع نبا وه ( سنوي انثدح ) هلوق

 قيببلاو هخيرات ىف ىراخبلا هجرخأ دقو « نسحلا نع ةرح ىل عبباتم اذهو ( ملعأ هللا : لاق مث . معن لاق ؟ هِيَ

 انئدح لاق هقيرط نم اضيأ قپبلاو « للعلا » ىف ىنيدملا نبا نع هاورو « هركذف شايع ىنئدح لاق هقیرط نم اضيأ

 دنع ةريره ى نع نسحلا نع سنوي ةياورو « هب دحاو ريغ نع نسحلا نع هيبأ نع ىعيتلا ناملس نبا وه رمتعملا

 « هلوق نسحلا نع سنوي نع لضفملا نب رشب قيرط نم هجرخأ و ؛ سنوب نع نقئلا باهولا دبع قيرط نم یااسنلا
 اذه ىف نسحلا ىلع فالتخالاو « ةماسأ نع نسحلا نع سنوي نع مامت نب.هللا دبع قيرط نم ىنطقرادلا هركذو

 ريغ نع همس نوكي أ لمتحي : لاق هنأ ىراخبلا نع « ريبكلا للعلا » يف ىذمرتلا لقن نكل حضاو ثيدحلا

 لاوقألا تمص اظوفحم ةباحصلا نم دحاو ريغ نع نسملا لوق ناك نا « للعلا » يف يطق والا لات اذكرو . دسا و
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 نأ قايسلا نم رهاظلا مث . نيروكذلل رثكأ نم عمي مل نسحلاف الاو « بارطضالا ءافتنا كلذب ديرب : تلق . اهلك
 , هب هريخأ نم ربخم هقوئو ىلع همزج یاامرکلا لمحو : ددرت مزجلا دعب هل لصح هنأكو هعفر ىف كشي ناک نحل ا
 : لاق هنأ ىراخبلا نع اضيأ ىذءرثاا لفنو . دعبلا ةباغ ىف لح وهو « نيقيلا ديفي الف دحاو ريخ هنوكل هددرتو
 « ةبالق ىلأ نع ىنعي ؟ فالتخالا نم امهف ام, فيكف : تلق ناي وو دادش ثيدح نم حصأ بابلا اذه ىف سيل
 ىل أ نع ةبالق ىلأ نعو . ناب و" نع ءاعآ ىنأ نع ةبالق ىبأ نع ىور یک ىبأ نب ىحي نال حی ىدنع امهالك : لاق

 حص : ىرادلا ناهثع لاق اذكو . كلذب عملا نيعت و بارطضالا ىنتناف ىنعي « اعيمج نيثيدحلا ىور دادش نع تعشالا

 دحل تلق : یزورلا لاقو « كلذ ركذي دمحأ تمسو : لاق دادشو نابو قيرط نم موجحاو مجاحلا رطفأ تیدح

 لاق اذكو « اعيمج نائيدحلا حص : ةعزحخ نبا لاقو . ةفزاجب اذه : لاقف « تبثی ءىش هيف سيل لاق نيعم نی ىحي نإ

 : دمحأ لاقو . دافأو داجأف هيف فالتخالا ناببو نتملا اذه قرط عرضت ىف ىئاسنلا بنطأو « کام او نابح نبا
 یر ر یھ چ رخأ ام رج تلق ميشو 00 « موجحلاو مجاحلا رطفأ ه باب ىف .ىش حصأ
 ديزي نب بئاسلا نع ظراق نب هللا دبع نب , مهاربإ نع ريثكىبأ نب ىحي نع رمعم قي رط نم مک اج او نابح نباو ىناسألاو
 ظوفح ريغ وه : ىراخبلا لاتو « اهفعضأ e لاقف اذه ىف نيعم نب یحم دمحأ ضراع نکل ؛ عفاد نع

mlbنع هب ىتثدحم ن أ ىبأف هنع روصنم نب قعإ تلاس :ىذمرتلا لاقو « لطاب ىدنع وه : هيبأ ن  

 كثيدح دانسالا AE | ت ی لاق ؟ هتلع ام تلف « طلغ وه : لات و یازرلا دمع

 نع ظوفحا وه اذه مروعا ایوب نأ هثدح ءامسأ اأ ن أ ةبالق بأ نع ىح نع یورو « ثييخ یغیلا رههد

 ثيدح جرخأ نأ دعب « ثيدحلا فالتخا » ىف ىمفاشلا لاقو . لعأ هقاد ثيدح ىف كيدح رمعل لعد هنأكف « يع
 وهو لاف ناضمر نم تلخ ةرشء ناك مجتحي الجر ىأرف حتفلا نامز ىف هلي هللا لوسر عم انک » هظفلو دادش

 نبا ثيدحو : لاق مناص رهو مجتحا مس هنأ سابع نبا ثيدح قاس مث « موجحلاو مجاحلا رطفأ : یدیپ ذخآ
 ینلاو ء سابع نبا ثيدح عم سايقلاو . اطايتحا “لإ بحأ ناكةماجحلا دحأ قوت ناف « ادائسإ امهلثمأ سابع

 داريإ ف رسلا وه اذه نأكو : تلق . ةماجحلاب دحأ رطفي ال هنأ لعلا لهأ ةماعو نيعباتلاو ةباحصلا نع ظفحا
 قلع ىعفاشلا نأ ىنارفعزا 00 لا کحو « موجحلاو مجاحلا رطفأ » ثيدح بقع سابع نبا ثيدحل ىراخبلا

 ةصخرلا ىلإ لاف رصع امأو دادغبب كلذ لوقي یعفاشلا ناك : ىذمرتلا لاق « ثيدحلا ةحص ىلع رطفت ةماجحلا ناب لوقلا
 ینارآ ىلا إل لام هلوقک نارطفیس امهنأ هب دارملا نأ « موجحلاو مجاحلا رطفأ » ثيدح مهضعب لوأو . ملعأ هللاو
 ىنعم : « ةنسلا حرش ٠ ىف ىوغبلا لاق ام هبرقيو ٠ ليوأتلا اذه فلکت ىن الو « هيلإ لؤي ام ىأ ( ًارمخ رصعأ
 ' هفوج ىلإ مدلا نم ءىش لوصد نماپ ال ناز مجاما انآ: راطفال اضرعت ىأ « موجحلاو مجاحلا رطفأ , هلوق

 العف ارطفأ ىنعم ليقو . رطفي نأ ىلإ هرمأ لؤيف مدلا جورخم هتوق فعض نمأي ال هنالف موجحلا امأو ‹ صملا دنع
 نا) هل . هيلي ىذلا ثيدحلا ىف مهمالك ةبقب ركذأس و « ةدابعلاب نيسبلتم ريغ امه: أك اراصف ةماجحلا وهو اهوركم
 « سابع با نع ةءركع نع بهو قب رط نم هج رخآ اذکم ( مئاص وهو مجتحاو مرح وهو مجتحا مب ینا

 السم ةمركع نع بو.أ نع رمعمو ةماع نبا هاورو . بطلا ىف یاس اک الوصوء بويأ نع ثراولا دبع هعباتو
 لاقف ثيدحلا اذه نع دمحأ تلأس : انهم لاقو : ىناسناا كلذ نيب دقو « هلاسرإو هلصو ىف ديز نب داح ىلع فلتخاو

 یرالا حاف ۰[ ج۲۴ م
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 « هذه بويأ قیرط ابف سیل نکل سابع نبا نع قرط نم هقاس 2 مر وهو » وه امن] « مئاص » هيف سيل
 خوسنم « موجحلاو مجالا رطفأ » ثيدح نأ ىلع ليلد هيف : هريغو ربلا دبع نبا لاق . هيف ةيرمال حب ثيدحلاو

 اذه ىف نأب ةعزخ نبا ضرتعاو , ىعفاشلا كلذ ىلإ قبسو . عادولا ةجح ىف ناك كلذ نأ هقرط ضعب ىف ءاج هنال

 ايوان ناك نا رفاسملاو ؛ رفاسم وهو امرحم ناك اما هدلبب ایم امرع طق نكي مو لاق « امرح ام“اص ناك هنأ ثيدحلا

 مجتحي نأ هل زاج كلذ هل زاجاذاف . حيحصلا ىلع برشلاو لک الا هل حيبأ مئاص وهو رابنلا ضعب هيلع یضف موصل 3

 ثيدحلا نأب بقعتو . ها مجاحلا نع الضف موجحا راطفإ ىلع لدي ام سابع نبا ريخ ىف سيلف : لاق « رفاسم وهو ”

 ةعزخ نبا لاقو . رمتساو هموص نم للحتي مل معاص وهو ةماجحلا هنم تدجو هنأ رهاظلاف « ةدئافل الإ اذکم درو ام -"

 ليق اذاف لاق « ناباتفی اناک امجال « موجحاو مجاحلا رطفأ » لاق امنإ عملي هنأ معرف ةبوجیأب مهضعب ءاج : انیآ
 ثيدحلا جرخأ دقو . یهتنا ةببش الب ثيدحلا ةفلاخ نم جرخم ال اذه لعف لاق ء ال لاق ؟ اصلا رطفت ةبيغلاف هل

 نع ثعشألا بأ نع ةعمبر ىلأ نب ديزي قيرط نم مريغو « ةفرعملا » ىف نیبلاو ىرادلا ناتعو یواحطلا هيلإ راشملا

 حص : مزح نبا لاقو . لطاب ثيدح هنأب ىنيدملا نب ىلع كحو كورتم ةعيبر نب ديزيو « هلسرأ نم مهنمو « نابت
 ةماجحلا ىف لب ىنلا صخرأ » دعس بأ ثيدح نم اندجو نکل < بير الب « موجحاو مجاحلا رطفأ د ثيدح

 ءاوس ةماجحلاب طفلا خسن ىلع لدف « ةميزملا دعب نوکت اع] ةصخرلا نال هب ذغال بجوف حبت هدانسإو « اصل

 نڪا و ؛ تاقت هلجرو یطقرادلاو ةعزخ نباو یاسنلا هجرخآ روکذلا ثيدلاو . یهتنا اموج وأ اجاح ناك

 نأ معاصلل ةماجحلا تهرک املوأ » هظفل و یطقرادلا هجرخآ سنأ تیدح نم دهاش هلو » هفقوو هعفر ىف فلتخا

 ىف دعب علو ىنلا صخر مث . ناذم رطفآ : لافف علم هنا لوسر هب رف « مناص وهو مجتحا بلاط ىنأ نب رفعج

 هيف نال ركب ام نتلا ف نأ الإ . ىراخبلا لاجر نم ميلك هتاورو « ماصومو مجتحم سنأ ناکو ٠ ماصا ةماجحلا

 نم دواد وب أو قازرلا دبع ءاور ام كلذ ىف درو ام نسحأ نمو . كلذ لبق لتق ناكر فعجو « حتفلا ىف ناككلذ نأ

 نع ىنلا یهن د لا ی هلا لوسر باحصأ نم لجر نع لیل ىبأ نب نمحرلا دبع نع سباع نب نمحرلا دبع قيرط
 ءاقبإ م هلوقو . رضتال ىباحصلاب ةلابجلاو حيحص هدانسإ « هياحصأ ىلع ءافبإ (ممرح مو ةلصاوملا نعو مثاصلا ةماجملا

 دمت بامصأ نع ه هظفل و اذه هدانساب یروثآ نع عيكو نع ةبيش ىبأ نبا هاور دقو « یہن هلوقب قلعتي « هباحصأ ىلع
 : لاق ىنانبلا اتیا" تعمس) هلو . فعضي الثل ىأ « فیمضل اههركو مال ةماجحلا نع لِي ىنلا ىهن امنا اولاق يَ

 تقولا ی ةيادد قو « لوهجلل ءانبلا لع هلوأ مضب « لثس» یراخبلا لوصآ رثكأ ىف اذک ( كلام نب سنآ لمس

 هاورف تباثو ةبعش نيب لجر هنم طقس دقو « سنا تباث لاؤس رضح ام ةيعش ناف طلغ اذهو ءاسنأ لأس »

 نب يهاربلو باهولا دبع نب دمج ةفاصرق ىبأو ىننالقلا دم نب رفعج قيرط نم قهبلاو يمن وبأ و ليعامسالا

 لأسي وهو انباث تعمس لاق دیح نع ةبعش نع ه لاقف هيف ىراخبلا خيش ساب] ىبأ نب مدآ نع مهلك ديرد نب نيسحلا

 هنم طقس هنأو أطخ ىراخبلا تمقو ىلا ةياورلا نأ ىلإ قيبلاو لیعامالا راشأو , ثيدحلا ركذف « كلام نب سنأ

 اتندح ةبابش داذو ) هلق . ديح نع ةبعش نع رضنلا يأ نع لهس نب ىلع هاود كلذكو : لیعاسالا لاق « ديح
 ام هيف داز ةبايش نأ الإ نالاو دانسإلا ىف مدآ هباورل ةظفاوم ةبابش ةياور نأب رعشي اذه ( مع ىنلا دع ىلع ةبعش

 دبع انئدح متاح نب دمحأ نب دم اذندح د لاقف ةبابش قيرط « ةبعش بئارغ ه ىف هدنم نبا جرخأ دقو . هعفر دكؤي



 ثیدحا ۱۹۳-۱٩۱۱ ۱۷۹

 ديمح نع ةبعش نع ةبابش نع » هب و « ديعس ىبأ نع لكوتملا ىبأ نع ةدانق نع ةبعش انثدح ةبابش انئدح حور نب هللا

 ذإ « یراخبلا ريغ نم هيف للخلا نأب رمشیو هعبت نمو ليعامسالا هب ضرنعا ام ةع دكؤي اذهو هوحن « سفأ نع
 بارصلاب ملعأ هاو « هب ءافخ ال حضاو وهو هنيل مدآ دانسال افلا هداع ةبابش دانس ناک ول

 فا رز ینوآ يأ نبا مست ینابيشلا قاحسا ىبأ نع نايف انثدح هللا دبع نب لع اشم - ۱

 : لاق « سمشلا هللا لوسرای : لاق « ىل جهل زا لجرل لاف « رفع ىف يي نا لوسر ”مماتك» لاق هنع

 1 وذو یر مث « ب رش هل حدف لزق ءىل حّدجاف ا : لاق « سمشلا هلل ”لوسراي لاق « یل حدْجاف ل زا

 « ”مئاصلا َرطفأ دقق انه اه نم لبفأ ليلا میر اذإ : لاق مث انه

 « رس ىف بكَ لا عم تنك » لاف ىف وأ ىبأ نبا نع ىنابيشلا نع شايعنب_ركب وبأو ریرج ةعبأت
 [ ۵۲۹۷ ۰۱۹0۸ ۰۱۹۶۱ ءلقكم# : ىف فارطأ - ۱۹۸۱ ثيدحلا ]

 ”ىملسألا ورم ن ةر نإ و ةا نع ىبأ ین لاق ماشه نع يج ان دح اشم - ۲

 « موصلا درسآ ىفإ هللا لوسراب :لاق

 [ ۱۹۰۳ : ىف هفرط 1945 ثيدحلا ]

 لا ضر ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع "تلامانربخأ فسوي /نب هللا "دبع اشزو - ۳

  مايصلا ريثك ناكو - ؟ ررفسلا ىف “م وصأأ : لب ىنا لاق یلمألا و رع نب ةزج نا ه ر لا جوز اع

 « رطفف تاش ناو « مسف تنش نإ : لاقف

 ركذأسو ؛ هريغ وأ ناضمر ناكءاوس هيف فلکلا ريبختو كلذ ةحاب ىأ ( راطفالا و رفسلا ىف موصلا باب ) هلوق
 باوبأ دعب هملع مالكلا ىقأيسو ىفوأ ىبأ نب هللا دبع ثيدح بابلا ىف فل لا رکذو : باب دعب كلذ ىف فالتخالا نایب
 وهف « هب ريشي املهبلط باوج ىف برغت مل سمشلا نوکب هل لجرلا ةعجارم نم هقايس هب رعشي ام هنم ةلالدلا عضومو

 لاق ثيح كلذ ىف حرص ظفلب هريغ ینو « ماصلا رطف لحم ىتم باب » ىف هركذ دقو , امكاص میپ ناك هنأ ىف رهاظ
 . رهاظ امهبجوتو بصنلا ذوجيو « عفرلاب (هللا لوسر اب سمشلا ) هلوق . « مئاص وهو و هللا لوسر عم انك د

 وبا وه ىئابيشلاو , ةييع نبا وهو نايفس اعات ینمی ( فابیشلا رع شايع نب ركب وبأو ريرج هعبات ) لق
 باب » ىف لياق دعب ةلوصوم قاتس ركب ىنأ ةعباتمو « قالطلا ف فل لا ابلصو ريرج ةعباتمو « هيف مهخيش قح)

 انئدح) لق . ثيدحلا لصأ ىف ةعباتملا دارملاو « براقتم مهظفل و ىتأيس ا ركذ نم ريغ مهعباتو « راطفإلا ليجعت
 لاقو « ماشه نع ظافحلا هاور اذكه ( ىلسالا ورمع نب ةزمح نأ ) هلق . ةورع نبا وه ماشهو ؛ ناطقلا وه ( ی

 نع مهال ىنطقرادلا دنع ملا- نب هللا دبع نب ىحصو ىناربطلا دنع ىدرواردلاو یناسنلا دنع ناملس نب ميحرلا دبع
 نأ لمتحيو « ةفئاع دنسم نم هنأ ظوفحلاو ةزمح دنسم نم هواعج ورع نب ةزمح نع ةشّناع نع هيبأ نع ماشه |



 موصلا بانک ۰ ۱۸۳۰

 ةشناع نع ريدقتلاف هتياكح نع رابخالا اودارأ او هنع ةياورلا « ةزح نع » مطوقب اودصقي | اله نوكي

 نع دوسالا نأ قيرط نم لسم هجرخأف ؛ ةزح ةياور نم ثيدحلا ءیجب حص دق نكل . لأس هنأ ةزمح ةصق نع

 ۱ باوصلاو حوارم ابأ طقسأ هنکل ةورع نع یعیتلا هاربا نب دمع هاور كلذكو « ةزح نع حوارم فأ نع ةورع

 درسأ ) هلوق . ةزمح نع حوارم ىبأ نم همعمسو ؛ ةشئاع نم هعمس : نيقيرط هيف ةورعل نأ ىلع لوم وهو « هتابثإ :
 موص نودي قدصی عباتتلا نال هيف ةلالد الو « رهدلا مايص ىف ةيهارك ال نأ ىلع هب لدتساو : همباتأ ىأ ( موصلا

 ىف موصأأ ) هلوق . حضاو امهنيب عملا لب « درسلاب نذإلا اذه هضراعي مل رهدلا موص نع یبناا تبث ناف « رهدلا .

 ناضمر مايص منم نم ىلع ةجح هيف نوكي الف ناضمر موص هنأب حرصت هيف سيل : ديعلا قیقد نبا لاق ( لا رفسلا
 هنأ لم دنع اهتركذ ىلا حوا م ىبأ ةياور ىف نكل « بابلا ثيدح قابس ىلإ ةينلاب لاق ا وهو : تاق . رفسلا ىف

 « هللا نم ةصخر ىه : لي هللا لوسر لاقف ؟ حانج ىلع لمف رفسلا ىف ماصلا ىلع ةوق ىن دجأ هللا لوسر اي » لاق

 تأ كلذو ؛ ةضيرفلا مايص نع لأس هنأبرعشي اذهو « هيلع حانج الف موصي نأ بحأ نمو . نسل اهب ذخأ نف
 ةزمح نب دمع قيرط نم مكاحلاو دواد وبأ هجرخأ ام كلذ نم حرصأو . بجاو وه ام ةلباقم ىف قلطت ام ] ةصخرلا

 اذه ىققداص امير هناو ؛ هيركأو هيلع رفاسأ هجلاعأ رهظ بحاص ىنإ هللا لور اب » لاق هنأ هببآ نع ورع نبا ٠
 ىأ : لاقق « ىلع انيد نوكيف هرخژآ نأ نم ىلع نوهأ موصأ نأ ىندجأو  ةوقلا دجأ انأو  ناضمر ىنعي - رشا
 « ةزمح اب تنش كلذ

 رفاس مث ناضمر نم امايأ ماصاذ ساپ - ۸

 ةبت نب نا لع نب هللا ا نع باهش نا نع ”كلام انربخأ حو ۳ هللا دبع اشو - ۰۵

 دیدکساا غلب ىتح « ماصف ناضمّر ىف ةكم ىلا رع لب هللا لوسر هنا » ابپع فا ىضر سابع نبا نع
 دو نا ”نيب دام ”ديدكلاو : ۳1 دبع و لاق . « ”سافلا “ايقاف ۰ ايفا

 4۲۷۹۶ ۲۷۸ ۰1۲۷۷ »¢ ۱۲۷۱۰۲۷۰ > 4F) > 1۹6۸ : ىف هفارطآ - ۱۹:6 ثيدحلا ]

 ىلإ راشأ هنأكو ءال وأ رفسلا ىف رطفلا هل حابي له ىأ ( رفاس مث ناضمر رم امايأ ماص اذإ باب ) هلق
 لاقو « فيعض دانسإب ىلع نع ىور : رذنملا نبا لاق ؛ كلذ ىف هريغ نع ىورام در ىلإ و ؛ ىلع نع ىور ام فيعض#

 وهو ةديبع وأ حورشلا ضعب ىعقوو 2 هدحو زاجم ىبأ نع یوونلا هلق و امهريغو زاج وبأو ورم نا ةدمبع هب

 نم دهش نف ) ىلاعت هلوقل رطفي نأ هل سيلف كلذ دعب رفاس مث رضحلا ىف ناضمر هيلع لپتسا نم نإ : اول« مو
 . دانساب رذنملا نبا قاس مث « رفسلا ىف ناضمر لبتسا نم نيبو هنيب قرف ال ملا لهأ رثك أ لاقو لاق ( همصيلف ربشلا

 ىلع وأ اضيرم ناك نمو ) ىلاعت هلوق اهخسن ( همصيلف ربشلا کنم دېش نف ل ىلاعت هلوق : لاق ربع نبا نع حیحم
 ةوزغ ىف كلذ ناك ( 6م ىلإ جرخ) هلوق . بابلا اذه ىف روكذملا سابع نبا ثيدحت روپمجلا جتحا مث . ةيآلا < رفس

 سفن ىف هريسقت عفو فورعم ناكم ةلمهملا لادلا رسكو فاكلا حتفب ( ديدكلا غلب الف ) هلوق . أيس اک متفلا
 ريسفتلا اذه ةسن هدحو لمتسلا ةياور ىف عقوو . ريغصتلا ىلع فاقلا مضب یمی  ديدقو نافسع نيب هنأب ثيدحلا

 هجو نم سابع نبا نع اييرق قأيسو , ثيدحلا سفن ىف رخآ هجو نمالوصوم ىزاغملا یف ىت أيس نکل « یراخپل



 ۱۸۱ ۱ ۱۹: ثيدحلا

 نيبو « نافسع نم ةنيدملا ىلإ برقآ دیدکلا نال برقلا زاجب هبفو « ديدكلا لدب « نافسع غلب ىتح » رخآ

 عقوو . ريثك خت هيلع ءام وهو نافسعو - ميجو نيتحتفب يأ نيب وه : یرکبلا لاق « ناتلحرم ةكمو ديدكلا

 , نافسع مامأ داو مسا وهو ةمجعملا حتفب ميمغلاو فاكلا عضب وه « ميمغلا عارك غلب الف » رباج ثيدح ىف اسم دنع

 نم عيملاو ةبراقتم الكو ةدحاو ةصق ىف لكلاو « هف إب رطفأ ىذلا عضوملا ف تاءاورلا تفاتخا : ضايع لاق

 « كلام ةياور نم حضوأ ثيدحلا اذه قايس ىرهزلا نع رمعم قيرط نم یزاغلا ف یأاسو ‹ ها نافع لمع

 نام سأر ىلع كلذو « نیلساا نم فال آ ةرشع هعمو ةئيدملا نم ناضمد ىن مب ىنلا جرخ » رمعم ةياور ظفلو

 لاق ‹ اورطفأو رطفأف ديدكلا غلب ىح نوموصيو موصي نیملسلا نم هعم نمو راسف ةنيدملا همدقم نم فصن و نينس

 ةجردم تصقو « ىرهزلا لوق نم هرخآ ىف ىلا ةدايزلا هذهو , قلي ءرمأ نم رخالافرخالاب ذخؤي اعاو : ىرهزلا

 نوعبقي هب هللا لوسر ةباصص ناكو لاق « رطفأ ديدكلا خلب ىتح » هظفل و ىرهزلا نع ثيللا قيرط نم لسم دنع

 لوق نم ىردأ ال : نايفس لاق « هلثم لاق ىرهزلا نع ناضس قيرط نم هجرخأو « هرمآ نم ثدحالاف ثدحألا

 كلذب و « ىرهزلا لوق نم هنأ انیب و « ىرهزلا نع امهالك سن وب قيرط نمو رمعم قیرط نم هجرخأ مث وه نم

 یاس اک كلذ ىلع قفاوي لو خوسنم رفسلا ىف موصلا نأ ىلإ بهذ ىرهزلا نأ هرهاظو ؛ دابجلا ىف ىراغبلا مزج
 ب ىلا جرخ » لاق سابع نبا نع ةمركع نع ءاذحلا دلاخ قيرط نم اضيأ ىذاغملا ىف یراخبلا جرخأو « ابيرق

 « سانلا رظف مث هتلحار ىلع هعضوف ءام وأ نبل نم ءاناب اعد هتلحار ىلع یوتسا ايلف « رظفمو مئاص سانلاو ناضمر ىف

 ىواحطلا هجرخأو « سانلا اريل ًارابن برشف ءامب اعد مث » سابع نبا نع سواط قيرط نم ىرخأ ةياور ىف داز

 « مايصلا مبلع تشي سانلا نأ هغلب ديدكلا غلب الف » هظقل و دلاخ قايس نم حضوأ ةمركع نع دوسألا ىبأ قيرط نم

 « برشف هبنج ىلإ الجر هلوانف « رطفأف برش مث هتلحار ىلع وهو سانلا هآر ىتح هديب هكسمأف نیا نم حدقب اعدف

 دق سانلا نإ هل ليقف » ثيدحلا اذه ىف رباج نع هيبأ نع ىلع نب دمع نب رفمج نع ىدرواردلا قيرط نم لسلو

 برش مث » رفعج نع رخآ هجو نم هل و « رصعلا دعب ءام نم حدقب اعدف « تلعف امف نورظني امألو مایصلا مماع قش

 « رفسلا ىف رطفل محت ىلع ثيدحلا اذهب لدتسا و « ةاصعلا كمل وأ : لاقف ماص دق سانلا ضعب نإ كلذ دعب هل ليقف

 ثيدلاو رضح لا ىف ناضمر لهتسا ولو راهنلا ءانثأ ىف رطفي نأ رفاسللل نأ ىلع هب لدتساو . ىتأيس ايهيف ةلالد الو

 ىف عقوو . هئانثأ ىف رفاس مث ةنیدلاب وهو حتفلا ةوزغ ماع ىف ناضمر لبتسا علي هنأ فالح ال ذإ زاوجلا ف صن

 نم لسم ىف عقوو ‹ ناضمر نم نيضم رشعل جزخ هنأ بابلا ثيدح ىف ىرهزلا نع ىزاغملا ف قحا نا ةءاور

 ' لخدو ناضمر رشاع ىف جرخ هنأ ريسلا لهأ هيلع قفتا ینلاو « كلذ طبض ىف ةاورلا نم فالتخا دعس ىبأ ثيدح

 لف امهاص حبصأو ليللا نم مايصلا یون ولو رطفي نأ ءربلل نأ ىلع هب لدتساو « هنم تلخ ةليل ةرشع عقلا كم

 هلئاق دنتس نأكو رطفي نأ هل سيل هجو ینو , ةيفاشلا رنک هب عطقو روپمبا لوق وهو رابتلا ءانثأ ىف رطفب نأ

 « رفسلا ىف موصلا یون ول امف هلك اذ-هو « اذه سابع نبا ثیدح ةمح ىلع هب لوقلا قيلعت نم یلعب وبلا ىف عقو ام

 دحأ لاتو « روحا هعنم ؟ راپلا كلذ ىف رطفب تآ هل لبق رانا ءانثأ ىف رفاس مث میقم وهو موصلا ىوتول امأف

 ىذلا مويلا ىف رطفأ لب هنأ هنم انظ . كلذك لاق هل ليقف « ثيدحلا اذهب اجتمع ىترملا راتخاو « زاوجلاب قعاو

 دنع عقو ام لثم ىطيوبلا ىف حقو دقو . مايأ ةدع ديدكلاو ةنيدملا نيب ناف كلذك سیل و « ةنيدلا نم هيف جرخ



 موصلا بانک ۰ ۱ ۱۸۳۳

 , رضحلا ىف رطفي رفسلا دارآ اذإ ناك هنأ سنأ نع قمبلاو ةبيش ىبأ نبا هاور ام كلذ نم غلبأو « ینزلا لسف ىنزملا

 هری و عاملا رطفلا نيب هنع رومشملا ىف دحأ قرفو ۰ رطفم لكب رطفلا ىف نيزيجلا دنع قرف ال مث . بكري نأ لبق
 لصأ ىف نيعن املا ضعب ضرتعاو « عاملا لبق عاملا ريغب رطفأ نإ الإ ةرافكلا هيلعف عماج ولف لاق « عاملا ىف هعنف

 یون نوکی نأ لمتحیف ؛ هيف رطفأ ىذلا مويلا ةليل ىف مايصلا یون مل هنأ ىلع ةلالد ثيدحلا ىف سيل : لاقف ةلأسملا
 . رطفأ مث اهتاص حبصأ ناک هنآ ىف رهاظ تیداحالا قايس نکل « سانلا رطفيل راطفإلا ربظآ مث ارطفم حبصي نأ
 ماعطب ىتأف ٠ ناربظاا رم لپ ىنلا عم انک و لات ةرب ره ىبأ نع ةلس ىبأ قيرط نم هريغو ةم زخ نبأ ىود دقو

 لاق ء الكف اوندا کیبحاصل اولحرا کیبحاصل اولمعا لاق < نام اص ان] الاقف ء الكف اوندا : رمعو ركب ىبأل لاقف
 ثيدحلا اذه : ىسباقلا لاق ( هيبذت ) . رابناا ضعب ىضم دعب رطفلا رفسلا ىف مئاصال نأ ىلع ليلد هيف : ةب زخ نبا
 نم اپعس هنأكف « ةصقلا هذه دهاشي لف کم هبوبأ عم امةم ةرفسلا هذه ىف ناك سابع نبا نال ةباحصلا تالسرم نم

 ةباحصلا نم هريغ

 رنب نه را دبع نع ةزرح نب ىبح انثدح شسوي نب هلل دب نشو - ۱۹:۵ ٭ باپ - ۵
 عم انجرح » لاق هدنع لا یضر هادردلا ىلأ نع هادردلا ما نع ُهدح را ديبع نب ليعامسا نآ رباج نی ديزي
 از« مئاص انيف امو را لش نم هسأر ىلع هدب لجرا عي ىتح "راح موي ىف مرافسأ ضعب ىف هي نا
 « ةحاور ناو هب ئنلا نم ناکام

 ىبأ ثيدحل نوكي نأ دب ال نيلاحلا ىلعو . ىئنلا ةياور نم طقسو « ةمجرت ريغب شک الل اذك ( باب ) هلوق
 « هنم رضحمب رفسلا ف ناضمر ىف عَ ینا بامصأ راطفإ نم عقو ام هبجوو . ةجرلاب قلعت هيف روكذملا ءادردلا

 نع ) هلق . رطفلا هيلع عنتما ناضمد رهش ىف رفاس نم : لات نم لوق در ىلعو « زاوجلا ىلع لدف مهلع رکنی و
 رجاپلا بأ نبا وهو هللا ديبع نب ليعامسإ نع زيزعلا دبع نب ديعس قيرط نم دواد ىلأ ةياور ىف ( ءادددلا ما
 یه ءادردلا مأو « ماشلا لخد دقو یراخبلا خيش ىوس نويماش هلك دانسالاو « ءادردلا مآ ىتثدح » قشمدلا
 نب ديعس قيرط نم لسم ةياور ىف ( هرافسأ ضمب ىف و هللا لوسر عم انجرخ ) هلو . ةيعباتلا ىرغصلا
 نم دارملا متي ةدايزلا هذهبو « ثيدحلا « دیدش رح يف ناضم رهش ىف هب هللا لوس عم انجرخ » اضيأ زيزملا دبع
 نأ لامحال هيف ةجح ال اذه ءادردلا ىنأ ثيدح نأ همعز ىف مزح نب دم ىبأ ىلع اه درلا هجوتيو « لالدتسالا

 ىلأ قيرط نم « ًاطوملا » ف تيأر ال حفلا ةوزغ ةرفسلا هذه نأ تفنظ تنک دقو « اعوطت موصلا كلذ نوكي

 ءاملا هسأر ىلع بصي وهو رحلا ىف جرعلاب لكي هللا لوسر تيأر » لاق ةياحصلا نم لجر نع نمحرلا دبع نب ركب
 ' < رجلا ةدش مايأ ىف تناك حتفلا ةازغ نأ ىلع لدي هناف « رطفأ دیدکلا غلب اللف « رم لا نمو شطعلا نم - مئاص وهو -
 م باوصي سيل هنأ تفرعو كلذ نع تمجد ىننكل « ناضمر ىف ناك نيت رفسلا نم الك نأ ىلع ناتاورلا تقفتا دقو

 یو

 ۱ وبأ هانشتسا دقو « ةدحاو ةنس ىف اعيمج اتناك ناو فالخ الب حتفلا ةوزغ لبق ةت مب دهشتسا ةحاور نب هللا دبع نال

 ' نأ حتفلا ةوزغ ثيداحأ قايس ىف ناف اضيأو . ىرخأ ةرفس تناك اهنأ حصف بینا عم ةرفسلا هذه ىف ءادردلا
 نم یذمرتلا جرخأو . هدحو ةحاور نب هللا ديع هنأ اذه قو « ةعامج اوناك امایص ةباحصلا نم اورمتسا نيذلا
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 ابآ نال ردب ىلع اضيأ هلمح حصب الو « ثيدحلا « حتفلا مويو ددب موي ناضمر ىف إب ینلامم انوزغ » ربع ثيدح

 ةسدم هبصا مو هماع ىوق ن ىلا ىف مرصلا ىف ة.هارك ال نأ لع لیلد ثدحلا قو « سا ذانبح نكي | ءادربلا

 ةديدش ةقشم

 « را ىف ”موصلا را نم سیل » ها ”دتشاو هيلع للش نات كَ نا لوت بیس - ۰ ۳٩

 رن و ره نب دمحم تمم لاق "یراصنألا نحرا دبع نب دمع انَمادح ةبمش انثدح "مدام ۹

 الجرو اناحرز ىأرف رف ىف لي را لوسر ناک» لاق مهنع للا یضر هلا دبع _نب_رباج نع “لع نب نیل

 « رفّسلا ىف "مولا *ربلا نم سيل : لاقف « مناص اولاقف ؟ اذه ام : لاقف هيلع لا دق

 نأ ىلإ ةمجرتلا هذب راشآ ( رفسلا ىف مايصلا ربا نم سيل : رحلا دتشاو هيلع للظ نا ملي ىنلا لوق باب ) هلو

 رصتخا دف ادرجم ثيدحلا ىور نم نأو « ةقشلا نم ركذ ام « رفسلا ىف مايصلا بلا نم سيا » إب هلوق بیس

 هيلع ىوق نا مرصلا نأ لصاحلاف « هلبق ىذلاو بابلا ثددح نيب عمجي ةةشملا ةدش رابتعا نم هيلإ راشآ اع و . ةصفلا

 ةقشلا تحتي مل نم نآ و « موصلا نم لضفأ ةصخرلا لوبق نع ضرعأ وأ موصلا هيلع قش نمل رطفلا و ءرطفاا نم لضفأ

 « ضرفلا نع رفسلا ىف موصلا ”ىزحي ال : ةفئاط تلاقق لا هذه ىف فلسلا فلتخا دقو . رطفلاو موصلا نيب ریخم

 نم سيل لی هلوقل و ( رخأ مايأ نم ةدعف ) ىلاعت هلوقرهاظل رضحلا ىف هؤاضق هيلع بجو رفسلا ىف ماص نم لب

 ىحو « رهاظلا لهأ ضعب لوق اذهو هةزحي مل هموصب اع آ ناك اذإو « مثالا ربلا ةاباقمو « رفسلا ىف مايصلا را

 وأ اضيرم ناك نف إل ىلاعت هلوقب اوجتحاو ؛ مثريغو ىعخنلا مهارباو ىرهزلاو ةريره ىبأو رمع نبا و ربع نع

 ‹ ةدعف رطفأف ريدقتلا نأب روهجلا هلوأتو « ةدع بجاولاف وأ ةدع هيلعف هرهاظ اولاق ( رخأ مايأ نم ةدعف رفس ىلع

 هاكح ةدیدشلا ةقدثملا وأ كالحلا هسفن ىلع فاح نملالإ زوحي ال رفسلا ف موصلا نإ لاق نم لوق لوقلا اذه لباقمو

 لو هيلع ىوق نمل لضفأ موصلا أ ىلإ ةفينح وبأو یعفاشلاو كلام مهنمو الملا رثكأ بهذو « موق نع ىربطلا

 وه نورخآ لاقو « قعاو دحأو یعازوالا لوق وهو ةصخرلاب المع لضفأ رطفلا مهنم نيثك لاقو « هيلع قشي

 لضفأ وهف هيلع رسيأ رطفلا ناكناف (رسيلا مكب هللا ديرب إل ىلاعت هلوقل امهرسيأ امهلضفأ نورخآ لاقو « اةلطم یخ

 لوق وهو لضفأ هقح ىف موصلاف كلذ دعب هؤاضق هيلع قشيو ذثنیح هيلع لهسي نک رسيأ مايصلا ناک ناو  هقح ىف

 دتشا نل لضفأ رطفلا نوكي دق نكلو « روبجلا لوق حجرتي ىذلاو « رذنملا نبا هراتخاو زيزعلا دبع نب ربع

 ' « نيفخلا ىلع حسملا ىف هريظن مدقت اك ةصخرلا لوبق نع ضارعالا هب نظ نم كاذکو « هب ررض:و موصلا هسيلع

 ىلع ىوقأ ىلا : رع نبال لسجر لاق لاق ةمعط ىبأ قيرط نم دمحأ ىور دقو ؛ راطفإلا لیجمت ىف هريظن یاسر

 نم ىلع لوح اذهو ؛ ةفرع لابج لثم مالا نم هيلع ناك هقا ةصخر لبقي مل نم : ربع نبا هل لاقف « رفسلا ىف موصل

 ماصاذإ ءايرلا وأ بجعلا هسفن ىلع فاخ نم كلذكو « ىنم سيلف ننس نع بغر نم ه يلب هلوفل ةصخرلا نع بغر

 , اذ : لاق دمهاجم قيرط نم ىربطلا ىورف « ريع نبا كلذ ىلإ راشأ دقو « هل لضفأ رطفلا نوكسي دقف رفسلا ىف

 ۰ مئاص نالف اولاقو , كرمأب اوماقو , ماصلل اومفرا « مئاصلا اوفنكا : كب اععأ لاق مصت نإ كناف « مصت الف ترفاس

 ىنأيسو « كلذ وحن رذ يبأ نع ةيمأ نب ةدانج نع اضيأ دهاجم قيرط نمو . كرجأ بهذي ىتح كلذك لازت الف



 موصلا باتک ۰ ۱۸

 . نورطفلا بهذ » مایصلا اومدخ تیح نيرطفملل لَو لاق ترح اعوفرم اذه وحن سفأ نع قرؤم قيرط نم دابجلا ىف
 ' ةباحصلا نأو « نیرمالا رخآ ناك كلذ نأ ىضاملا ثيدحلا ىف عقو ام اضيأ موصلا عنم نم جتحاو « رجألاب مويلا

 نأ نم مدقت ام الوأ بقعتو « خوم رفسلا قم هموص نأ اومعزو « هلأ نم رخالاف رخالاب نوذخأي اوناك
 ماص نم بست و ماص نأ دعب رطفأ لب هنأ نم ربخلا رهاظ ىلإ دنتسا هنأب و , ىرهزلا لوق نم ةجردم ةدايزلا هذه
 ىف ةصقلا هذه دعب ماص مب هنأ دعس ىبأ ثيدح نم جرخأ ادم نال كلذ نم ءىش ىف ةجح الو « نايصعلا ىلإ
 متوند دق كنا : هب ىنلا لاقف « الزام انلزنق « مايص نحنو ةكم ىلإ لي هللا لوسر عمم انرفاس » هظفلو رفسلا

 هللا لوسر لاقف الزنم انلزتف « رطفأ نم انمو ماص نم انف ةصخر تناكف « اورطفأف كل یوقآ رطفلاو كودع نم
 لوسر عم موصن انتيأر دقل مث . انرطفأف ةءزع تناكف « اورطفأف کل ىرقأ رطفلاف کودع وحبصم کنا : هلل
 ىل ] نيم اصلا مّ هتبسن نع باوجلا ذوب هنمو « ةلأسملا ف صن ثيدحلا اذهو « رفسلا ىف كلذ دعب متلي هللا
 اذإ كلذ دك أتيو ۰ موصلا هيلع قش نمل لضفأ رطفلا نأ نم هانلق ال دهاش وهو « اوفلاغع مهلع مزع هلال نایصعلا
 كلام نب سفأ تلأس ةمشخ قبرط نم هبیذهت ف ىرطلا یورو « ودعلا ءاقل ىلع هب ىوقتلل رطفلا ىلإ جاتحي ناك
 : لاقف (رخأ مايأ نم ةدعف) ةبآلا هذه نيأف هل تلقف لاق « موصي نأ ىالغ ترمأ دقل : لاقف رفسلا ىف موصلا نع

 ىلإ شا راشأف « عش ىلع لزننو اعابش لحرف مويلا امأو > عجش ريغ ىلع لزت و اعامج لص رن نحن و تل زن ا

 دقف ءرضحلا ىف رطفملاك رفسلا ىف مثاصلا» روبشلا ثيدحلا امأو . موملا نم لضفأ رطفلا اف نوكي ىلا ةفصلا
 اضيأ اع وفم ةشئاع نع ةلس ىن أ قي رط نم ىربطلا هجرخأو « فیعض دنسب رمح نبا ثيدح نم أعوف رم هجام نبا هجر خأ

 هيب أ نع ةبلس ىبأ نع ظوفحلاو اعوفرم هيب أ نع ةبلس ىبأ قيرط نم مرثالا هاورو « فيعض وهو ةعيمل نبأ هيفد
 ريدقت لعو « هيبأ نم عمسي مل ةبلس ابآ نال عطقنم ومف هفقو عمو ۰ رذنملا ناو قاسنلا هجرخأ كلذك افوقوم
 سيل ه قلب هلوق نع باوجلا امأو . لعأ هاو موصلا نم ىلوأ رطفلا نوكي ثدحال وأ مدقت ام ىلع لوم وهف هت
 ىف ناك نم ىلعو هيلع رصقيف ببس ىلع جرخ دق مهضعب لاقف : اقرط هيف نوزیجما كلف « یفسلا ىف مايصلا بلا نم
 مصاع نب بعكةياور نم بابلا ثيدح وحن قاس نأ دعب یربطاا لاق اذلو « هتمجرت ىف ىراخبلا حنج اذه لاو « هلاح لثم

 وهو ةر لظ تحت لخد دق موقلا نم لجر اذاف « ديدش رح ىف نحنو لب هلا لوسر عم انرفاس » هظفل و ىرعشالا
 مناص هنکل و « عسجو هب سيل اولاقف ؟ هب حجو ىأ ۰ کبحاصلام : ےب هللا لوسر لاقف « عجولا ةعجضك عجطضم
 « ركل صخر ین هللا ةصخرب مكيلع « رفسلا ف اوموصت نأ ربا سيل ذئنيح لِي ىنلا لاقف ۰ رحلا هيلع دتشا دقو
 ىف موصلا ةهارك نأ ةصقلا هذه نم ذخأ : ديعلا قيد نبا لاقو . لاحلا كلذ لثم ىف ناك نمل كاذ ی هلوق ناكف
 نم موصلا نم ىلوأ وه ام كرت ىلإ هب ىدؤي وأ هيلع قشيو موصلا هدبجب نم ةلاحلا هذه لثم ىف وه نمي ةصتخم رفسلا

 نولوقي رفسلا ىف نوعن ملاو : لاق . ةلاحلا هذه لمم ىلع « رفسلا ىف موصلا ربا نم سيل » هلوق لزنيف ۰ برقلا هوجو
 قاسلاو ببسلا ةلالد نيب قرفلل هبنتب نأ ىغبنيو : لاق « ببسلا صوصخ ال همومعب ةربعلاو « ماع ظفللا نإ .

 5 اعضا و ًاقرف نیماملا نيب ناف ۰ بلس ىلع ماعلا دورو درج نب و ٠ مکسلا دام لعد ماملا صيصخت ىلع نئارقلاو

 ىف ةقرسلا ةبآ لوزنک هب صيصختلا ىضتقي ال ببس ىلع ماعلا دورو درحب ناف ‹ بصي مل ادحاو یرجم امهارجأ نمو

 نييعتو تالمجلا نايبل ةدشرلا ىهف ملكنا لا دارم ىلع ةلادلا نئارقلاو قارسلا ام و « ناوفص ءادر ةقرس ةصق
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 كلذل قفتا ام لثم هل قفتا نم نأ رمدت ةصقلا هذه : ةيشاحلا ىف رینلا نبا لاقو . بالا تیدعخ ىف اک تالمتحلا

 یمفاشلا لحو . لعأ هللاو هلصأ ىلع موصلا زاوج ىف ومف هوحنو كذ نم لس نم امأو ؛ کلا ىف هيواسي ةنأ لجرا
 هسفنب اذه ل-جر غلبي نأ « ربلا نم سيل » هلوق ینعم : لاقف ةصخرلا لوبق ىبأ نم ىلع ثيدحلا ىف روکذلا ربلا نن

 نم سیل هانعم نوکی نأ لمتح و لات « مرح وهو رطفب نأ هل ىلاعت هلا صخرأ دقو « ةلفان الو موص ةضيرف ىف

 ربلا انه ربلاب دارلا : یواحطلا لاق و ؛ لوالا ىنءملاب هريغو ةع زخ نبا مزجو < مآ هفلاخ نم ىذلا ضورفلا ربلا

 دق راطفالا نا ارب نوكي نأ نع رفسلا ف مولا جارخإ هب دارلا سيلو « سلا بتارم ىلعأ وه ىذلا لماكسلا

 « فاوطلاب نيكسملا سیل » عبي هلوق ريظن وهو : لات , الثم ودملا اقل ىلع ىوقنلل ناك اذإ موصلا نم ربأ نوکی
 ىنغ دمي ال ىذلا ةنكسملا لماكسلا نيكسملا نأ دارأ ام او « ابك ةنكسلا بابسأ نم هجارخإ درب مل هناف « ثيدحلا

 ردنغ قيرط نم لسم دنع ( ىراصنالا نمحرلا دبع نب دمج انئدح ) هلوق . هل نطفي الو لأي نأ یحتسیو هينغي

 ىنعي نمحرلا دع نب دم نع ةبعش نع ديلولا ىبأ نع دواد ىبالو « دمس نبا ىنعي نمحرلا دبع نب دمت نع ةبعش نع

 ورمع نب دم راج نيبو هنيب دعس نب نمحرلا دبع نب دم لخدآ (لا وربع نب دمع تعع) هلوق . ةرارز نب دعس نبا

 نب بيعش قيرط ہم اسلا هجرخأف ريثك ىبأ نب ىحي ىلع هثبدح ىف فلتخاو , هنع ةبعش ةياور ىف نسحلا نبا

 مث ءاطخ اذه : ىتاسنلا لاق « هركذف هللا دبع نب رباج ىنثدح نحرلا دبع نب دمع نع یجب نع ىعاذوألا نع قع
 نب ىلع قيرط نمو ؛ ارباج عمس نم ینئدح نمحرلا دبع نب دم نع یحم نع عا روا نع فا رفلا قرط ن رم هقاس

 قيرط قاسف.۰ « مهلا لسجرلا اذه ةبمست ركذ : لاق مث راج نع لجر نع نمحرلا دبع نب دم نع ىحي نع كدابملا .

 نأ یاسناا نظ لاقف یزلا هبقعتو « رباجو نمحرلا دبع نب دمت نيب لجر لاغد] ىنعي « حیحصلا وه اذه لاق مث ةبعش

 نال كلذك سيل و « هيف يشك بأ نب ىحب خيش نمحرلا دبع نب دمت وه ثيدحلا اذه ىف ةبعش خيش نمحرلا دبع نب دمع
 ف حجرتي ىذلاو .هأ ةرارز نب دعس نب نمحرلا دبع نبا وه ةبعش خیشو ناب وث نب نمحرلا دبع نب دمت وه یح خيش

 ةبعش لاق : هرخآ ىف لاق ةبعش نع دواد ىلأ قيرط نم ثيدحلا ىور ال السم نآل « یاسنلا عم باوصلا نأ ىرظن
 ىلا هللا ةصخرب کیلع » ثيدحلا اذه یندانسالا اذه ىف ديزي ناك هنأ ريثك یبا نب یع نع ثددحلا اذه ىنغلب ناک

 قلي مل ةبعش نال ىحي خيش نمرلا دبع نب د ىلإ عجرب تلأس ىف ريمضلاو . ها الف « کل صخر

 اذه ىف رباج نع ورمع نب دم نع نمحرلا دبع نب دمح نع ىحي نع هغلبي ناك هنأ رب ربخآ ةبعش نأ ىلع لدف يع
 یعازوالا ةياور ىف عقو ام امأو . ایظفع ملف اع هلأس ىحب خيش ند رلا دبع نب دمع قل امل هنالو « ةدايز ثيدحلا

 هنع هلقت اک متاح وبأ مزج نکلا! یزلا هدمتعا یذلا وبف نابوث نبا هيف لاقف نمحرلا دبع نب دمع بسن هنأ ىح نع
 اس برا دغ تا ماو مرش داو ن ی لادم ني دنع نعد لق شا للعلا » ىف هنبا

 « نمحرلا دبع نب دمج ىلع اودیزب مل ريثك ىبأ نب ىحب نع ةاورلا لجو « یعازوالا ىلع كلذ عم هيف فاتخا دقو
 هيبأ نع دمت نب رفعج ةياور نم نيبت (رفس ىف لپ هللا لوسر ناك) هلو . لعأ هللاو هدج دج ال و هدج نوركذيال

 ب ىنلا عم انرفاس » رباج نع ريبزلا ىب نع ةبلس نب دام قیرط نم ةميزخ نب الو « حتفلا ةوزغ انآ رباج نع
 تلم موصلا لجر ىلع قشف ه ةروك ذلا دام ةياور ىف ( هيلع للظ دق الجرو ) هلوق . هوحن رک ذف « ناضمر ىف

 ‹ لجرلا اذه مسا ىلع فق لو ثيدحلا « رطفب نأ هرماف كلذب لب ىنلا ربخأف « ةرجشلا تحت هب مت هتلحار

 یرابلا حف « ع ج۲ - م



 3 موصلا باک ۰ ۱۸۹

 نكي مل هنإ ءادردلا ىبأ لوقل هب رسفي نأ نكمال حفلا ةوزغ لبق دمشتسا ةحاور نب هللا دبع نأ نم هتمدقام الولو

 لقي لو « بيطخلا تامهبل كلذ ازعو ليئارسإ وبأ هنأ ىاطلغم معزو « هريغ ام اص ةرفسلا كلت ىف ةباحصلا نم

 ىف امك الجر ىأر للي ىنلا نأ » هريغو سيق نب ديمح نع كلام ثيدح دروأ امن إو ةصقلا هذه ىف كلذ بيطخلا

 ليئارسإ وبأ وه لجرلا اذه : لاق مث ء ثيدحلا « موصيو سلب الو ملكتي الو لظتسي ال نأ رذن اولاقف سمشلا

 ظنف ةعمبا مون بطخب هب هللا لوسر ناک » سابع نبا نع ةمركع نع بو أ ىلا هدانساپ قاس مث « ىرماعلا یشرقلا

 لع بطقا دزب ملف ثدحلا « سمشلا ىف موقيو موصي نأ رذن : اولاقف ليئارسإ وبأ هل لاقي شيرق نم لجر لا

 رفسلا ىف ناكر باج تبدح ىف ةصقلا بحاصو دجسلا ىف رضحلا ىف ناك هنأ اهربظأ ةرهاظ تار اغم نیتصقلا نيبو « اذه

 هجو لغ اهكرت ةهاركو « اهلا ةجاحلا دنع ةصخرلاب كسلا بابحتسا ثددحلا فو . لعأ هناو رجشاا لالظ تحت

 ام « كل صخر ىلا هللا ةصخرب مكيلع د تلي هلوق نأ « ةدمملا , بحاص مالكم وأ : ( هيبنت ) . عطنتلاو ديدشتلا

 دنع تمقو معن « هنايب مدقت اک اهدانسإ] لصوي مل ثيدحلا ىف ةيقب ىه امو كلذك سيل و « هطرشب ملم هجرخأ

 مدقت اک یرمشالا مصاع نب بمک ثیدح نم ىتاربطلا دنعو < هدنسب ریشک ىلأ نب ىحي ثيدح ىف ةلوصوم ناسا

 راطفالاو_موصلا ىف اضمب مهضعب لي دلا باحصأ بیپ ل صاب - ۷
 فاس انک» لاق كلام نب_سنأ نع ليوطلا ردي نع كلام نع ةَ نب هلا دبع شو < ۷

 « اصلا ىلع طفلا الو « رطفلا ىلع اصلا بمب لف ؛ هيي ىبلا مم
 ديك أت ىلا اذهب راشأو , رافسالا ىف ىأ ( راطفالاو موصلا ىف اضعب مهضعب ما ینلا باحصأ بعي مل باب هلوق

 هيلع باعيال كلذ غلبي مل نم نأ و « ام دمج ةلاح غلب نم ىلع لو هنأو « هلبق ىذلا ثيدحلا ليوأت نم هدمتعا ام
 تن ديمح نيب رابخالاب حيرصتلا دیح نع لاسم دنع دلا ىبأ ةياور ىف ( سنأ نع ) هلوق ٠ رطفلا الو مايصلا

 نورفاس ونک هللا لوسر بامسأ نأ قربخأ اسنآ نإ تلقف « دعأ یل اولاقف تمصف تجرخ » ديمح نع هظفل و

 هلوق . « هلثم ةشناع نع ىنريخأف ةكيلم ىب نبا تيقلف ديح لاق « مئاصلا ىلع رطفلا الو رطفلا ىلع مئاصلا بيعي الف

 رطفلا ىلع مئاصلا دحب الف مب هللا لوسر عم وزغن انكو اسم دنع ديعس ىلأ ثيدح ىف ( وب ىنلا عم رفاسن انك

 « نسح كلذ نأ رطفأف افمض دجو نمو ؛ نسح كلذ ناف ماصف ةوق دجو نم نأ نوري « مئاصلا ىلع رطفلا الو

 نب دم نع رلا دبع نا لقن : ( هيبنت ٠) معأ هللاو مدقت اکعازلل عفار صن وهو « دمتعملا وه ليصفتلا اذهو

 دبعو ةرمش ابأو یرازفلا قحسا ابأ نأب ةبقعتو , ظفلا اذه ىلع ثردحلا اذه قايسب درفت کلام نأ حاضو ٠

 كلام لثم ديم نع هوور مربغو نما باهولا ۱

 فا هر رسا ىف رافأ نت سیساپ - ۸
 نا 0 رسواط نع نت سو نع ةناوع وأ انلَدح هات و و ۱۹:۸

 اعد 7 2 0 "نافع 8 ع ”ماصف كم ىلا فن دلل نم هب را لور چرخ لاو" هللا 7 یضر سابع

 ماص دق : ”لوقي ا "نا "ناکن « ناضمر ىف كلذو , ee مردف ی < - افا ”سانلا * ها ریل مدي ىلإ“ همقرف ماع



AY ۱۹۹-۱۹ )۸ ثيدحلا 

 « نا ءاش نمو ماص ءاش نف « رظفاو هلل نا ”لوسر

 رطفلا ةيلضفأ نأ ىلا كاذب راشأو « هب یدستقب نم ناكاذا ىأ ( سانلا هاريل رفساا ف رطفأ نم باب ) هلوق
 هب ىدتقي نم كاذب قحلب لب « ةصخرلا نع ةبغرلا هب نظ وأ ءايرلاو بجعلا ىثخ وأ موصلا هدهجأ نه صتخت ال
  نع) هلوق . نايبلا ةليضفل لضفأ ةلاحلا كلت ىف هقح ىف رطفلا نوكيو ةئالثلا رومالا نم “ىش هل عقد نم هعباتيل
 نم ةا اذكو دهاجم نع روصنم نع ةناوع ىنأ قيرط نم هدنع اذک ( سابع نبا نع سواط نع د-هاجب :

 « دانسالا ىف اسواط ركذي للف روصنم نع ةبعش قيرط نم اسلا هجرخأو , یزافلا ىف روصنم نع ريرج قيرط
 سابع نبا نع سواط نع هذخأ دهاجب نوكي نأ لمتحیف « سابع نبا نع دهاجم نع محلا قيرط نم هجرخأ اذكو
 ىف سابع نبا ثيدح ىف كلذ ريظن مدقت دقو , سواط هيف هتبث و سابع نبا نم هعمس وأ « هنع هلمش سابع نبا قل مث
 وهو , ىراخبلا نم اماع تفقو ىلا لوصالا ىف اذک (هدي ىلا هعفرف) هلوق . ةدابطلا ىف نيربقلا لع نيتديرجلا ةصق
 ىأ « هدب لوط ىصقأ ىلا همفر نوكي نأ لمتحم ىنعملا نأب ىلامركلا باجأو « ديلا نوكي امإ عفرلا نال لكشم
 ىراخبلا ىف روكذملا دانسالاب ةناوع ىبأ نع ددسم نع دواد ىبأ دنع عقو دقو : تلق . اهتياغ ىضقأ ىلا عفرلا یبتنا
 ثيدحلا اذهل ةاورلا ظافلأ قايس ىف كلذ ديؤيام مدقت دقو , تفحصت ةملكلا لمل و « حضوأ اذهو « هيف ىلا هعفرف د
 فو ةيلعافلا ىلع عفرلاب سانااو « رثكالل اذك ( سانلا هاريل ) هلوق . نأملا ثحابم ةيقب عم هريغو سابع نبأ نع
 نوكي نأ لمتحيو « ةيلوعفملا لع بصنلاب سانلاو ةيناتحتلا حتفو ءارلا رسكو هلوأ مضب « هیبیل » لمتسملا ةيادد
 نبا مهف ( ا لوقي سابع نبا ناكف ) هلوق . فالتخا نيتياورلا نيب نوکی الف ءايلاب « سانلا هاريل » بتک خسانلا
 حضوب ام لسم دنع رباجو ديعس ىبأ ثيدح ىف مدقت دقو < ةيولوآلا ال زاوجلا نايبل هنأ كلذ هِي هلعف نم سابع
 معأ هللاو . دارملا

۱ 

 ( دف هكو قيوم يذلا ىلعو ) : [ 5 قبلا ۱۸۰ ] ساب -۹
 تان سانل ىد آرا هيف لأ ىذلا ةناضمر ریش ) انشا: عو ال "نب هلو رع نبا لاق

 را مايأ نمر ةديف سلم وأ ًاضيرم نكن تو « نصب ربا كنم دهشت نتف ,ناقزفلاو ىدبلا نم
 (نورکشت کرد و «ک ادم اب الع هلا اوریگسل و ٌةدعلا اوایکستلو شل 8 نير الو ریل کی نا دی
 [ ۱۸۰ ةرقبلا ]

 لر » قالك دمع باحآانتادح یلیل ىلأ نبا اتتادح رم "نب وار اندح ”شمعأألا امدح ريم "نبا لاقو
 « كلذ ىف مل َصْخْرو « هقيطبأ نم موصلا كرت ایکس مروي لك ممطأ نم ناكف « مهيلع قشف ناضمَر
 « موّملاب اورمأف ( کل "یخ اوموصت 'نأو ) اهتکسنف

 أرك » امهنع هلا ىضر رع نیا نه عفان نع وا يبان دح ىلعألا دبع انن دح شایع رم = ۹



 س MM موصلا باتک ۰ ۱۸۸

 « ةخوسم ىه : لاق ( نيك اسم مام دن )

 [ 0۰۹ : ىف هفرط - ۱۹:۹ ثيدحلا ]

 تخف : عوک الا نب ةلسو رمع نبا لاق 6 نیکسم مامط ةيدف هل یقطب نيذلا لعو یا هلوق باب ) هلوق

 بابلا رخآ ىف هلصوف ربع نبا ثيدح امأ (نورکشت كلعلو كادهام لع- هلوق ىلإ - هيف لزنأ ىذلا ناضمر رهش )

 هخيشو « ماقرلا وهو ديماولا نا هلآ دازو ريسفتلا یف اضآ هنع هجرخأ دو « ةمجعمو ةن احر وهو شايع نع

 قيرط نم یرطلا هجرخأ دقو , خسانلا نيعب ۸ نكلو <« ةلمهملاب ىاسلا ىرصبلا لعالا دبع نا وه لعالا دبع

 دهش نف رل اهدعب ىلا ( هنوقيطي نیذلا ىلعو إل ةبآلا هذه تخسز : ظفلب ربع نب هللا ديبع نع ققثلا باهولا دبع

 اهوأ ىلا ةيالا ىأ « ناضمر ريش اخ ةبلس ثيدح یفو د ةمجرتلا ىف هلوقف اذه ىلعو ( همصيلف رهشاا کنم

 ةبلس ثيدح امأو , (( همصیلف رها كنم دهش نف ) ىلاعت هلوقو . خسنلا عضرم ىلع ام اتشال < ناضمر رہش )

 رطفأ رطفي نأ دارآ نم ناک < نيكسم مامط ةيدف هنوقیطب نذلا ىلعو ) تلزت امل ظفلب ةرقبلا ريسفت ىف هلصوف

 نم قيببلاو جرختسملا ىف معن وبأ هلصو ( ا ريم نبا لاتو ) هلوق . اهتخسنف اهدعب ىلا ةيآلا تلزن ىتح ىدتقاو

ح رهش لك نم ما ةثالث نوموصي اوناکف ؛ مايصلاب مل دبع الو ةنبدلا هلم ىنلا مدق » قییبا ظفل و , هقيرط
 ى

 هقیطب رم مايصلا كرت موي لك انيكسم مهطأ نم ناكف ؛ مملع قشو كلذ اورثكتساف ( ناضمد رهش ) لذت

 نمدواد وبأ هجرخآ ثدحلا اذهو < مايصلاب اوساف ( کل ریخ اوموصت نأو ) هخسن مث , كلذ ىف مل صخرو

 قيرطو « اريثك افالتخا هدانسإ ىف فلتخاو « مايصلاو ةلبقلاو ناذآلا ىف الوطم شءءآلا نع یدومسلاو ةيعش قب رط

صي نأ مزل خسف مث ةصخر ناك ماعطإلاو راطفإلا نأ ررقت اذإ و« احجرآ هذه ريع نبا
 فيكف ايجاواّح مامصلا ري

 باجأ ؟ ريخلا لصأ ىف ةكراشملا لب بوجولا ىلع لدتال ةيريخلاو م كل ريخ اوموصت نأو ) ىلاعت هلوق عم متلب

 ايجار الإ نوكي ال ةسل نم ريخلاو ةنس ناك اهب عوطتلاو « ةيدفلاب عوطتلا نم ريخ موصلاف ىنعملا نأب ىنامركلا

 صوصخ ىف بوجولا ىوعدو . هفاكتو هدعب نخ الو لاق اذك « بجاولا الإ ةئسلا نم اريخ .یش نوکب ال ىأ

 ىلع ةيآلا تصنف « معطأو رطفأ ءاش نمو ماص ءاش نم ؛ ری بجاو وه لب ؛ ةرهاظب تسيل ةيآلا هذه ىف مایصلا
 هلوق نأ ىلع رابخألا هذه تقفتاو « هيف لاکش] ال ضعب نم لضفأ ريخلا بجاولا ضءب نوكو « لضفأ موصلا نأ

 خيشلاب ةصوصخم اهنكل ةكحم اهنآ ىلإ بهذف سابع نبا كلذ ف فلاح و < خوسنم ( ةيدف هنوقيطي نيذلا ىلعو إل

 ريسفت نم فنصلا هركذ ثسح لاعت هللا ءاش نإ ريسفتلا باتک ىف هيف ثحبلاو كلذ نابب نانو ؛ هوحنو ريبكلا

 ةرقیلا

 ؟ ناضمر هاضت یضقی ىم يصاب - ۰

 لاقو را ماي نی فا : [ ۱۸۵ ةرقبلا ] یلامت 1 لوقا E نآ شا الل سابع یا لاقو

 نا ءاج تح طرف اذإ : ہا ربا لاقو . ناضم رب 7 یتح حص بال : رشملا موص یف بیل "نم "دیعس

 ۳۷ م م و 1 م 9 ۶ سا ربع ۱۳ ےس

 ۰ ًاماعطإ يلع ر و ¢ اممم وص) ك
 سابع ناو السر ةر ره یا نع و

 فا کب و ¢ معطي هزأ _



 ۱۸۹ ۱۹۵۰ ثيدحلا

 ( را مای نور ةديف) لاق اإ « ماطإلا لات

 / ىضر ةغئاع تع : لاق 01 ىنأ نع ص نع هز ا و نب هرجا اش — ۰

 لفثا : ی لاق « ناب ىف لإ يضنأ نأ میطتسأ اف ناضمر نم مونا لع نوكي ناک » "لوقت امنع

 الكم ئبلاب وأ یبلا نم.
 ءاضق دارملا سيلو ؟ ناضمر تارف نع یضقت ىلا مايألا ماصت ىتم ىأ ؟ ( ناضمر ءاضق یضقب ىتم باب ) هلوق

 روفلا ىلع نيعتي لهو ؟ اترفتم زوحب رأ اعباتتم هژاضق نيعتي له ماهفتسالا داسو « ظفللا رهاظ وهام لع ءاضقلا

 یلاعت هلوق رهاظ نآل . ةادألا ضرامتل امامفتسا ةمجرتلا فنصملا لعج :.رينملا نب نزلا لاق ؟ ىخارتلا ىلع زوحب وأ
 عباتتلا یضتقب سايقلاو : ةقرفتم وأ ةعباتتم تناك ءاوس « رخأ مايأ » قدصل قيرفتلا ىضتقي (رخأ مايأ نم ةدعف)
 رعشيف « لغشلا نه اهعنم ام الول ءاضقلا ىلا ةردابملا راثيإ ىضتقي ةشئاع عمنص رهاظو . ءادالا ةفصب ءاضقلا ةفصل عام

 ىف هعدوأ امل قيرفتلاو ىخارنلا زاوج یضتقی ىراخبلا عينص رهاظ : تاق . ريخأتلا هل ىغبنيال رذع ريغب ناك نم نأب

 لوق وهو عباتتلا بوجو ةشئاعو ىلع نع هريغو رذنملا نبا لقن و . روهملا لوق وهو هتداعكراثألا نم ةمجرتلا

 ماب أ نم ةدعف و تا زن : ةعأاع نعو . ابا هيضقي : لاق رمع نا نع هدنسب قازرلا دبع یورو ؛ رهاظلا لهأ ضعب
 و مدعي رعش حص نإ اذهو . بمک نب أ ةءارق امنأ أطوملا » قو . تاعب اندم تطقس « تاءباتنم ۳

 : سابع نبا لاقو ) هلوق . وأ عباتتلا نأ قيرفتلل نوزيجلا فلتخم الو «خسن مث ابجار الوأ ناك هناکف عباتتلا

 افلتخا ةريره ابأر سابع نا نا : ىرهزلا نع كلام هلصو (رخأ مايأ نم ةدعف : ىلاعت هللا لوقل قرفي نأ سأب ال
 انعم قازرلا دبع هلصوو « امهبم امطقنم هجرخأ اذكم . قرفيال رخآلا لاقو قرفي امهدحأ لاقف . ناضمر ءاضق ىف

 لاق ؛ اةرفم هضقب : لاق ناضمر نم ءاضق هيلع نممف سابع نبا نع هللا دبع نب هللا ديبع نع ىرهزلا نع رمعم نع

 . تاش فک همص : لاق هدنسب رمعم نع رخآ هجو نم ىنطقرادلا هجرخأو « ( رخأ مايأ نم ةدعف ) ىلاعت هللا

 امن اهتيضق فيك كرضيال : ظفلب ىرهزلا نع سآ و نع هيبأ نع هتياور نم « بيبش نب دمحأ دئاوف » ىف هانيودو
 اذإ هقرف : الاق ةريره ابأو سابع نبا نا ءاطع نع جرج نبا نع قازرلا دبع لاقو . هصحأف رخأ مايأ نم ةدع ىه
 .ةر ره ىلأ نع هيف فلتخا هن أكو ؛ ربع نبا لرق وحن ةريره ىبأ نع رخآ هجو نم ةببش ىبأ نبا یورو ۱ هتيصحأ

 نب ةديبغ ی قيرط نمو . ءاش فيكم صیلف ةدما ىصحأ اذإ : لبج نب ذاعم قيرط نم اضيأ ةبيش ىبأ نبا یورو

 موص ىف بيسملا نب ديعس لاقو ) هلوق . هوحن سنأ نع روصنم نب ديعس یورو« هوحن جييدخ نب عفارو حارجلا
 رهاظو « رشعلا ىف ناض هر ىضقي نأ ساب ال ه هظفلو هوحن هنع ةبيش ىلأ نبا هلصو ( ناضمرب أدبي ىتح حلصي ال رشملا

 هناف ءحلصي ال : هلوقل الوأ نيدلا موصي نأ هل ىلوآلا نأ الإ « ناضمر نم نيد هيلع نا موصلاب عوطتلا زاوج هلوق
 امايأ ىلع نإ هل لاق الجر نأ ةر ره ىبأ نع قازرلا دبع ىور دقو ؛ دكالاو مال ةءاديلا ىلإ داشرالا ىف رهاظ

 رذنلا نبا ىورو . هوحن ةشلاع نعو . تاشام عوطت مش هللا قحب أدب ا « ال : لاق ؟ اعوطت رشعلا موصأفأ ناضمر نم

 نجلا نع هوحن حيك داتساب یورو لاق  فیعض هدانسإو ةجحلا ىذ رشع ىف ناضمر ءاضق نع یہ هنأ ىلع نع

 . كلذ بحتسی ناك هنأ رع نع حیح دانساب ةيبش ىبأ نبا یورو « كلذ ىلع ةجح مهنه دحأ عم سياو ىرهزلاو



 3 باغ

 موها باتک ۰ ۱۸۰

 ةياور ىف عقو ( امامطإ هيلع ب مو . امهموصي رخآ ناضمر ءاج ىتح طرف اذإ ) ىمخناا ىأ ( مهاربا لاقو) هلق ٠

 : ناناضمر هيلع عبانت اذإ : لاق . مهاربا نع ملا ثراحلا ىيرط نمو ؛ نسحلا نع سن و قيرط نم روصنم نا ٍْ

 «السرم ةريره ىبأ نع رکذیو ) هلوق . مصيلو هللا رفغتسياف عنص اليف لوالا ضقي لف امپنیب حص ناف امهماص ۱

 جرج نبا نع قازرلا دبع هج رد اف  الوصوم قرط نه هنع هتدجوف ةرب ره ىنأ رثأ امآ ( معطي هنأ سابع نبا نعو

 ىذلا ممياف رخآ نامر هكردأ ینح هضقي لف حص مث ناضمر ىف ضرم ناسنإ ىأ : لاق ةر ره ىبأ نع ءاطع ىريخأ

 دغ زخآ و | ادم لاق ؟ معطي كفلب ک : ءاطمل تلق . انيكسم موب لک عم معطي و رخالا ضقي مث ثدح

 نم عاص فصن موب لك نع معطأو » هيف لاقو هوح ةرب ره بأ نع دهاجم نع قما ىبأ نع رمعم نع اضيأ قازرلا

 ءاطع معز » لاق ةلقصم نبا وهو ةبقر قيرط نمو « هوحن قح ىبأ نع فرطم قيرط نم ىنطقرادلا هجرخأو « حق

 ىذلا موصي : لاق رخآ ناضمر هكردي ىتح كرتب مث ناضمر موصي الو ضرع ضب رملا ف لوقي ةريره ابأ عم هنأ
 امأو . هوحن ءاطع نع دعس نب سيقو جرج نبا قيرط نهو « انيكسم موي لكل معطيو رخآلا موصي مث هرضح

 قحا بأ نع » سنوب نع امهالك ةنیپع نبا قيرط نم ىنطقرادلاو مشه نع روصن» نب ديعس هلصوف سابع نبا لوق
 معيل مث ةكردأ ینلا اذه مصیلف رخآ ناضمر ةكردأ ىتح ناضمر مايص ىف طرف نم : لاق سابع نبا نع دهاجم نع
 قيرط نم روصنم نب ديعسو . ناقرب نب رفمج قيرط نم قازرلا دبع هجرخأو « انيكسم موي لك عم معطي و هتافام

 هللا رک ذی لو ) هلق ۰ هوحن سابع نبا نع نارهم نب نومیم نع مهلك کما نع ةبعش قيرط نم قهبلاو ؛ جاجح
 مالك ةعقب هنأ رينملا نب نيزلا نظو . اهقفت هلاق فنصملا مالك نم اذه ( رخأ مابآ نم ةدعف : لاق ام « ماعطالا ىلاعت
 هب جتحا ام یوقب امن نکل « رابع نباو ةريزه ىلأ رثأب همالك نم لوصفم هناف نظ اک سیل و « ىمخنلا مهاربا
 عوفرم ءىش هيف تبي ملو « ةنسلاب تبشال نأ باتکلا ىف هركذ مدع نم مزاي الذإ ماعطإلا ليلد ةنسلا ىف حصي مل اذإ
 مثك أ نب حي نع ىواحطلا لقن و : قازرلا دبع دنع رع مهنمو ركذ نم مهنم ةباحصلا نم ةعامج نع هيف ءاج او

 ىعخنلا مهاربا كلذ ىف فلاخو « روپمبا لوق وهو . بتا افلام هيف مل لعأ ال ةباحصلا نم ةتس نع هتدجو : لاق

 لاقف كلذ ىف خلاب هتکل ربع نبا ماعطإلاب لات نمو ؛ كلذ ف روپمبا لوق ىلا ىواحطلا لامو « هباحصآ و ةفينح وبأو
 هعبات نم » لاق رمع نبا نع عفان نع ةحيحص قرط نم امهريغو رذنملا نباو قازرلا دبع ىورف , موصي الو معطي

 لو موي لك ةطنح نم دم ماعطاب امهنم لوالا ىضقو مايصب امهنم رخالا ىضق امهنیب حصي مل ضيرم وهو نان اضمر

 < دبع دنع نكل : تلف . كلذب رمع نا درفت یواحطا لاق « عفان نع بوي أ نع رمعم نع قازرلا دبع ظفل « مصب

 دبع ىورف « هفالخ رمع نع روهشلا نكل « رمع نع كلذ لثم ىنغلب : لاق ديعس نب ىحي نع جیرج نبا نع قازرلا

و ناضمر ريغ نم اموی ماص نم ه لوقي رمع تعمم كلام نب فوع قيرط نم اضيأ قازرلا 0
 نالدعي امهناف انيكسم معطأ

 ناضمر ءاضق ق امو رطفأ نم : هلوقب بهو نا درفناو « ةداتق نعو سابع نبا نع رذنملا نبا هلقت و «ناضمر نم اموب :

 نبا وه (یح نع) هلوق . ةمثيخ وبأ نما ةيواعم نبا وه (ريهز انئدح) هلق . نيموي موص موي لكل هيلع بجو :

 ن, دحآ نع لسم هجرخأ اع لفغو « ريثك ىنأ نب ىحي وه : لاق نيتلا نبال اعبت ینامرکلا موو « یراصنالا ديعس

 ىاطلغم لهذو « ىراصنالا وه اذه ديعس نب ىحيو ديعس نب ىحب نع » دنسلا سفن ىف لاقف هيف ىراخبلا خيش سن وب : 5



 اذا ۱۹۵۱ - ۱۹6۰ ثيدحلا

 مزج و هدر مثريثكى بأ نب ىح هنإ لاق نم لوق ىكح .ايضلا ناف « لاق اک سیل و « ناطقلا هنأ ءاضلا ظفاحلا نع لقنف

 ةيواعم نب ریهزل تسیلو ؛ ةللس ابآ كردي مل هال ناطقلا نوكي نأ زئاج الو . ناطقلا لقي لو ديعس نب ی هناب
 ديعس نإ ىحي نع دلاخ نآ قیرط نم لیعاعسالا ةءاور ىف (ةلس یآ نع) هلوق . ریهز نع ىور وه اعاو از

 مايصلا نم ءیشب عوطعتت ال تناك ة شاع نأ ىلع هب لدتسا (نابعش ى الإ هيضقأ نأ عيطتسأ افز هلوق . « ةبلس اب تعمسو

 هيلع نل عوطتلا مايص زاوج ىرتال تناك انآ ىلع ىنبم وهو « كلذ ريغ الو ءاروشاع ىف الو ةجحلا ىذ رشع فال

 . لوصوم وهف هيلا روكذملا دنسل اب روكذملا ىوارلا ىأ ( یع لاق ) لق ؟ كلذ هلئاقل نيأ نمو« ناضمر نم نيد

 فوذح أدتبم وه وأ « لغشلا اهل عن الا : هءدقت فوذح ار وه ( ےب ىللاب وأ ىنلا نم لغشلا ) هلوق

 ةياور ىف عقوو « اهريغ مالك نم ةشلاع مالكل ليصفت اذه « ىح لاق » هلوق ىفو . اذ حن املا وه لغشلا هريدقت ربخلا

 ةناوع وبأ هجرخأ اذكو « امنع ىور نم وأ ةشئاع مالک نم هن أك راصف ىحي لاق هيف لقب مل اجردم ةروكذملا لسم

 ناكمل كلذو » هظفا و اضيأ اجردم یح نع لالب نب ناملس قیرط نم ملم هجرخأو ‹ ريهز نع رخآ هجو نم

 لوسد نم اهناكمل كلذ نأ تننظف » هظفلو هجارد].نيبف یک نع جرج نا قيرط نم هجرخأو « هَل هللا لوسر

 روصنم نب ديعسو « ناطقاا ىحي قيرط نم یناسنلاو ۰ كلام قيرط نم دواد وبأ هجرخأو 7 هلوقي ىع « قلي هللا

 دمع قيرط نم لسم هجرخأو « ةدايزلا نودي يحي نع مهلكدلاغ ىبأ قيرط نم ىليعامسالاو ؛ نايفسو باش نبا نع

 عم اهءاضق عیطتسآ اف : ءانعم ام هيف لاق هناف اهب رعشي ام هيف نكحل ةدايزلا نودب ةللس ىبأ نع ىميتلا مهاربا نبا
 نم ةميزخ نباو ىذمرتللو . هنامزب اصاع ناك كلذ نأ ىأ نامزلا ةسلاب دارملا نوكي نأ لمتحيو ؛ لب هللا لوسر
 « ل ها لوسر ضبق ىح نابعش ىف الإ ناضمر نم ىلع نوک ام اثیش تيضق ام ه ةشئاع نع ىبلا هللا دبع قيرط

 ريغ نم سليو لبقيف اهتبون ريغ ىف ةأرملا نم وادب ناكو لدعيف هئاسنل مقي ناك یه ةدايزلا فءض ىلع لدي امو
 نذأي نكي ملو هنذاب الإ موصق ال تناك اهنإ لاقي نأ الإ مهللا « موصلا عنمب ام كلذ نم ءیشب الغش ىف سيلف « عاج
 كلذلف باوا دعب قاس اک نابعش ىف موصلا رثكي لِي وه ناكو « ام نذا تقولا قاض اذاف اهلا هجاشحا لاحال

 وأ رذعل ناك ءاوس اقلطم ناضمر ءاضق ريخأت زاوج ىلع ةلالد ثيدحلا فو ۰ نابعش ىفالإ ءاضقلا ام أيهتيال تناك

 نال عفرلا كح ثیدحا نال ةرورضلاب اديقم زاوجلا ناكل ةعوفرم نكت مل ولف ةجردم هانيب اک ةدايزلا نال رذع ريغل
 ازئاج ناككلذ نأ الولف عرشلا مآ نع هنم لاؤسلا ىلع هجاوزأ ىعاود رفوت عم كلذ ىلع كم ىنلا عالطا یهاظلا

 . رخآ ناضمر لخدي یتح ءاضقلا ريخأت زوحيال هنأ نابعش ىف كلذ ىلع اهصرح نم ذخوی و « هيلع ةشئاع بظاوت مل
 هيف ثحبلا مدقت دقو هيفني الو هتبثيام هيف سيلف ماعطالا امأو

 ةالصلاو موتصلا كرن ضئاحلا بیساپ- ١

 نم اذن نودسملا دج اف ءرىألا فالخ ىلع اريثك ىل ءوحلا ءوجوو ناز : دانا وبأ لاقو

 ةالصلا ىضق الو مايتملا ىضَق ضئاحلا "نأ كلذ نم ءابعابا

 ضر رلیعس ىلأ نع ضايع نع ڈیز ىنث دح لاق رفمج "نب دم انتادح عزم ىلأ "نبا | - ۱
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 «اهزید ناصتن كلذف ؟ رب مو لصت مل تتضاح اذإ سیل »لب با لاق : لقمه



 موصلا باتك- ۰ ۱۹

 ءاضقلا = نمضتت مل ةمجرتلا نإ : هلصحم ام رينملا نب نيزلا لاق ( ةالصلاو موصلا كرتت ضئاحلا باب ) هلوق

 هکرتت اع)و ء اسح نكم هنأ ىلإ ةراشاللف كرتلاب هريبعت امأو لاق . كلذل ض مت هيف سيل هناف بابلا ثيدح قباطتل

 ضححلا ىلإ دانزلا وبآ رظن : رینلا نب نيزلا لاق ( حلا دانزلا وبأ لاق انو ) هلوق . هترشابم نم اهل عرشلا عنمل اراتخأ

 لعفلا ةع عنع امو « ءاضتقالا باطخ هب هجوتي نأ لاحتسا ةيلهالا بلس امو ؛ نيتدابعلا نيتاه نم ان ام هدجوف

 ىف مدقت دقو « ضحا دبعتلاو ةنسلا عابن ا لع كلذ لاحأت موصلاو :الملا نیب ق ةرفلا دعبتسا كلذلف . بوجولا منع

 نوکت نأ اجماع تیشخ و لا ؤسلا ةعئاع املع تركنأو روك ذلا قرفلا نع ةشناع نم ةذاعم لا رس ضیا باتک

 تلاق اهنأكو « صنلا ىلع ةلاوحلا ىلع اهدزت لو « مهئارآب نألا ضارتعاب مهتداع ترج نذلا جراوخلا نم هتنقلت

 قرفلا ىف ءاهقفلا ضعب ملک دقو . عراشلا ىلإ دايقنالا وهو اهتقرعم نم مثأ وهام ىلإ ةلعلا نع لاؤسلا ىعد : 14

 ةنسلا ىف عقيال ىذلا موم فالخب اهؤاضق قشیف ررکتت ةالصلا نأ هيف ةكحملا نأ ىلع مهنم ريثك دمتعا و « روكذملا

 ۱ لعأ هللاو فيعض قرفلا نم هوركذ ءىش لك نأو صنلا وه كلذ ىف عبنملا نأ نيمرحلا مامإ راتخاو « ةرم الإ

 بلاغلا اذه لمعتساف ابلاغ سفنلا ىف افمض ثدحب مدلا جورخ نأ موصا " نم ضناحلا عنم ىف ببسلا نأ بلپاا معزو

 « ذخ أملا اذه فعض نخ الو ؛ ضيحلا كلذك ناك ءاضقلا بجويو رطفلا حبي فمضلا ناكاملف ؛ لاوحألا عيمج ىف

 حمب دقو ضئاحلا نم دشأ مدلا فزت ىف ةضاحتسلا نأو ؛ ضئاحلا فالخت هموص حص ماصف لماح ول ضيرملا ناف

 یار دا ناک ول : ىلع لوق لإ ريشي هن أكىأرلا فالخ ىلع اريثكى أتل ننلا نإ دانزلا ىبأ لوقو . موصلا اه

 كلذ رثاظن و « تاقث هدانسا لاجرو ىنطقرادلاو دواد وبأو دمحأ هجرخأ ءالعأ نم حسلاب قحأ فخلا نطاب ناكل

 اهموص حص تون و رجفلا لبق ترهط ول اهنأ ضئاحلا قح ىف ةالصلاو موصلا نيب هيف قرفي امو . ريثك تايعرشلا ىف
 ىف ىضاملا ديعس ىبَأ ثيدح نم افرط فنصلا دروآ مث . ةالصاا فالخب « لضلا ىلع فقوتي الو روبجلا لوق ىف
 ظفلب رع نبأ ثيدح نم ملم هجرخآ دقو « مصت لو لصت مل تضاح اذإ سيلأ » هلوق لعارصتقم ضمحلا باتك

 ثيدحلا « نيدلا ناصقن اذمف ناضمر ىف رطفت و لصت ام ىلايللا ثكم د

 اج ًادحراو موب الجر نوثالث نم ماص نإ : منا لاقو . موص ءيلعو تام نم اپ - ۲

 نع ثراحلا ن ورم نع ی ادع نيعأ ن نو ی دمع ا دح رلاخ ن دع شم بس ۲

 ب هلا لور نآ اهنع لا ضر ةشناع نع ةورع نع هتدح رفمج نب دمع نأ رج ىلأ نب هلا ردیبع

 © هيلو "هنع ماص ”مايصر هیلعو تام ن هم » لاق

 ت

 رفمج ىنأ نا و نع بو نب ی م هاو رو . ورع نع بهو نا هیات

 ادم نع شهلا نع دع ةدئاز اتع درء 6 یواش انتدح مو دبع نب د نم - ۱۹۳

 له لو یا ل لر ءاج » لاق امپنع هللا ىضر ٍسابع ن با نع رج رن ردیعس نع نیامبلا

 : ناي اف ی نأ ىحأ هللا ا موص ” اهلعو تنام نأ "نا « هلل



 ۱۹۳ ۱۹۵۲-۱۹۵۳ ثيدحلا 0

 نا نع اذهركذب ذی ادهاج انعمس الاق ثيدملا اذپب لم هشادح "نیح "سولج امیج نو ۷ مكمل لاقف ۰

 ديس نع ليڪ 2 01 نيطبلا ماسمو مگا نع دل ناز الاخ ىلأ نع ”ركذيو « سابع |

 ةيوامُم وبأو ىح لاقو . « تنام یتخآ "نإ : لیبل ةأرما تاق » سابع نا رد رلهاجيو ءاطعو ریبج نب

 هلا ديبع لاقو . « تنام يأ نإ : وَ یبل ةأرما تلاق » سابع وبا نع ديعس نع سم نع شعألا نع

 "نإ : هب ینا ةأرمارتلاق »سابع ونا نع ریبج نب ديعس نع ر مكا نع سيك أ بأ نبی نعو رع نبا

 : يديم ین ارنا تاق » سابع نا نع ةمركع افت دح رح - وبأ لاقو . « رذن موص ابیطو تنام ىأ

 « اموي ردع دش موص اپیطو یا سام

 مایص نود مایصب صتخي له عرش اذإو ؟ ال مأ هنع هؤاضق عرشی له ىأ ( موص هیلعو تام نم باب ) هلو

 ؟ هريغ مو هلم حصل وأ كاذب ىلو لا صتخم لهو ؟ ماعطالا *ىرحي وأ موصلا نيعمي لهو ؟ مايص لك مپ وأ

 ىف ( زاج ادحاو اموي الجر نوثالث هنع ماص نا نسحلا لاتو ) هلق . هئيبنس اک ءاملعلل روهشم كلذ ىف فالخللاو

 ٠ باتک ىف ىنطقرادلا هلصو رثالا اذهو . رپش مايص هيلعو تام نه دارلاو « دحاو موي ىف » مشكلا ةيادد

 مود هيلعو تام نميف نسحلا نع ثعشأ نع ىعبضلا وهو ماع نب ديعس نع كرابملا نب هللا دبع قيرط نم جيذلا
 هذه : « بذبملا حرش » ىف ىوونلا لاق « هنع أزجأ ادحاو اموي هنع اوماصف الجر نوئالث هل عمجل اموی نيثالث
 دقفل عباتتاا هيف بحي مل موصب ديقم ذاوجلا نكل : تاق . ءازجالا بهذملا سايقو «بهذملا ىفالقن امف رآ مل ةلأسملا
 ىف معن وبأ هب مزج اک ىلع نزو ةمجمع لخ نبا ىأ ( دلاع نب دم انئدح ) هلوق . ةروكذملا ةروصلا ىف عباتتلا
 دم نع ىراخبلا هجرخأ : لاقو هنع قرشلا نب دماح ىبأ نع هجرخأ هناف لهذلا هنأب قزوجلا مزجو , « جرختسملا »

 دج ىلإ انه ىراخبلا هبسن دقف اذه لعو « حجارلا وهو هقفاوي یزلا عسنصو « ىذابالكلا م زج كلذب و ىع نبا

 الإ هنع وري | هننکل ىراخبلا هکردآ ۳ ىسوم نب دمت هخيشو « دلاخ نب هللا دبع نب ىح نب دمع نال هبآ

 « مايص هيلعو » ةنيرقل نيفلكملا ىف ماع ( تام نم) هلوق ٠ یرصلا وه ترا نب ورعو « هتلي هناکو ةطشاوب
 غلاب و« روهججا دنع بوجولل سالا اذه سیل و , هيلو هنع مصيلف هريدقت سالا ینمع ربخ « هيلو هنع ماص » هلوقو

 ىلع مهفالخب دتمی مل هلعلف هبجوأ رهاظلا لهأ ضعب نال رظن هیفو « كلذ ىلع عامجالا اوعداف هعبت نمو نيمرحلا مامإ
 میدقلا ىف ىعفاشلا قلعو « ثيدحلا باحعأ تملا نع مايصلا زاجأف : ةلأسملا هذه ىف فلسلا فلتخا دقو . هتدعات
 ىف قبلا لاقو « ةيعفاشلا قدح نم ةعامجو روث ىبأ لوق وهو « ةفرعلا » ىف قبببلا هلقن اک ثيدحلا ةحص ىلع هب لوقلا

 یعفاشلا ىلإ هدنسب قاس مث« اهب لمعلا بجوف اهتم ىف ثيدحلا لهأ نيب افالخ ملعأ ال ةتباث ةلأسملا هذه : « تايفالحلا »
 ةفينح وبأو كلامو ديدجلا ىف ىعفاشلا لاتو . تو دلقت الو ثيدحلاب اوذغ هفالخ هب ىنلا نع حصو تلقام لك : لاق
 ةدئاع ثيدح ىف ىذلا مومعلل المح رذنلا الإ هنع ماصي ال : ديبع وبأو یو دمحأو ثمللا لاقو . تيملا نع ماصي.ال

 اهنع لأس ةقتسم ةروص سابع نبا ثيدحل « مهيب عمجم ىح ضداعت منيب سیلو « سابع نبا ثيدح ىف ديقملا ىلع
 اذه وحن ىلإ سابع نبا ثيدح ىف ةراشإلا تعقو دقو « ةماع ةدعاق ريرقت وهف ةشئاع ثيدح امأو « هل تعقو نم

 یرابلا حق « ج ج۲۰ حم
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 ین الإ ىنأتي ال انهو  برطضم ثيدحلا نأ ضايعل اعبت ىطرقلا ىعداو « مهتدامکةنیدلا لهأ لمع ىوعدب بابلا

 .هيف بارطضا الف ةشئاع ثيدح امأو « یاس اک امام هيف بارطضالا سیل و « بابلا ییدح ینا سابع نبا ثيدح

 مدقت اک هوبجوب مل نييجلا مظعم نأب بقعتو « بوجولا مدع ىلع لدت اهنال ةروكذملا ةعيمل نبا ةدایزب ىطرقلا جتحا و

 هيلو هنع ماص » هلوقب دارلا نأب ديدجلا نع ىدرواملا باجأو « مامطالاو مایصلا نيب لولا ریخت اولاق امإو

 ىمسف لاق «ءاملا دجب مل اذإ لسلا ءوضو بار » هلوقريظن وهو لاق « ماعطالاوه و موصلا ماقم موقي ام هيلو هنع لعف ىأ

 لوق مدهل اولتعاف ةيفنلا امآ و . ليلد ريغب هرهاظ نع ظفلا فرص هناب بقعتو « انه كلذكف لدبلا ساب لدبلا

 ةشئاع نعو . « اهنع معطي : تلاق « موصاپلعو تتام ةأرما نع تلئس » اهنآ ةشئاع نع ىور ام نشدم لا نیذ

 هيلعو تام لجر ىف لاق » سابع نبا نع ىور ام و . قبلا هجرخآ « مهنع اومعطأو اتوم نع اوموصت ال » تلاق

 نع دحأ موصيال » لاق سابع نبا نع یاسالا یورو « قازرلا دبع هجرخأ انمكسم نوثالث هنع معطي لاق ناضمر

 ةدعاق هذهو « هايور ام فالخ ىلع لمعلا نأ ىلع كلذ لد هایور ام فالخ ةشثئاعو سابع نا ىتفأ املف اولاق « دحأ

 مثالا الإ مایصلا عنع ام اهيف سيلو  لاقم اهيف سابع نبا نعو ةشئاع نع ةروكذملا راثآلا نأ الإ « ةفورعم مم
 هدننس و داهتجال كلذ فا اخ نأ لاتحال هآرام ال هاور ام یتملا نأ حجارلاو « ادچ فيعض وهو ةشاع نع ىنذلا ۱

 ةلأسملاو  نوظبل ققحا كرت مل ثيدحلا ةعص تققحن اذإو « هدنع ثيدحلا فعض كلذ نم مزاي الو قفحتي مل هيف

 لسيقو « ةصاخ ثراولا لیقو « بيرق لك ليقف « هيلو » هلوقب دارملا ف نوزيجلا فلتخاو . لوصالا ىف ةروهشم

 له اضیآ اوفلتخاو . اپمآ رذن نع تلأس ىلا ةأ لا ةصق كلاثلا درب و « بيرق ىناثلاو «حجرآ لوالاو « هتبصع .

 ىف كلذكف ةايحلا ىف ةباينلا اهلخدتال ةدارع امالو « ةيندبلا ةدابعلا ىف بلا مدع لصالا نال ؟ یلولاب كلذ صتخم

 لولاب صتخم لیقو « حجارلا وه اذهو لصالا ىلع قابل قبيو هيف درو ام ىلع رصتقف ليلدلا هيف درو ام الإ توما

 « بلاغلا هنوکل ىلولا رکذو كلذب ینجالا لالقتسا حصي لیقو « جملا ىف اي أ زجأ هنع موصي نأب ابنجآ مآ ولف
 نيدلاو نيدلاب كلذ غم هپیشتب هاوقو یربطلا بيطلا وبأ مزج هبو « ريخآلا اذه رايتخا یراخبلا عینص رهاظو

 اباصو ةعباتلا هذهو « هدنسب روكذملا ثراحلا نبا ىنعب ( ورمع نع بهو نبا هعبان ) هلق . بیرفلاب صتخال

 هدنسب رفعج ىلأ نب هللا ديبع نع یرصلا ىنعي ( بوب نب حي هاورو ) هلق . هظفاب امهریغو دواد وبأو لسم
 بأ نب ديعس قيرط نم ةميزخ نباو عيبرلا نب ورع قيرط نم ىنطةرادلاو ةناوع ىبأ دنع هذه هتياورو « روک ذل
 دا زف رفعج ىبأ نب هللا ديبع نع ةعيهل نبا قيرط نم رازب"هاورو « ةقفاوتم مهظافل أو بوی نب ىحب نع امهالك میرم

 وه ورم نب ةيواعمو « هقعاصب فورعملا ظفاحلا وه ( محرلا دبع نب دم انئدح ) هلوق . « ءاش نا » نثللا رخآ ىف

 ثدحو ةعمللا باتكر خاوأ ىف ةطساو ريغب هنع ثدح یراخبلا خويش ءامدق نم یامرکلا ناب فرعيو یدزالا

 ردقلع وهو هبلط ناكولف الإ و ريبك وهو ثيدحلل روكذملا ةب واعم بلط ناكو ؛ةطساوب ةالصلا فو دابجلا یو انه هنع

 . هباحصأ نم ةعاج ىراخبلا قل دق روپشم نا ةمادق نا وه هخيش ةدئازو  ىراخبلا خوش ىلعأ نم ناكل هنس

 ةباور نم ءاج ثيدحلا نأ ىت ايسو « نو مث ةنک اس ةيناتحت مث ةلمبملا رسكو ةدحوملا حتفب (نيطبلا لسم نع ) هلوق

 هلوق . هوممس مهنأ ققحت ام الإ اوسلد امر نيذلا هخويش نع ثدح ال ةبعشو « روكذملا لس نع شحعالا نع ةبعش
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 (لجد ءاج ) هلق ۰ جا باتک ىن ابتیمست ىف لوقا مدقت دقو « ةأرما تءاج » ةدئاز ريغ ةياور ىف ( لجد ءاج )
 اهنأ هتیاور ىف زيرح وبأ دازو « ةأرما لئاسلا نأ ىلع املا نن رثبعو ةدئاز ادع نم قفتاو , همسا ىلع فقآ )

 نب دمعس نع رشب ىلأ ىلع فلتخاو « ىتخأ نا » لاقف هاور نم عیج دماح وبآ فلاخ ( ىأ نا ) هلو . ةسمثخ ۱

 ةبارق تاذ ه هنع داح لاقو « دمحأ امهجرخآ « اهتخأ نا » هنع ةبعش لاقو « اف ةبارق تاذ» هنع میشه لاقف ريبج ٠
 رك أ ىف اذکه ( رهشموص ابیلعو ) هلق ۰ ريبج نب دیعس نم هيف ددرتلا نأب رعشي اذهو « اهتنبا امإو اهتخآ ام اه
 نأ ىضتقت هتیاورو « نیعباتنم نرش » دلاغ ىبأ ةياور قو « اموي رشء ةسمخ » زيرح ىبأ ةياور قو « تاباورلا .

 اهيلع نا » لاقف ةسينآ بأ نب دیز ةباور الإ ةلمتح اهناف هريغ ةياود فالخم ناضمر رهش موص ابلع ىذلا نوکیال

 نع ةبعش قيرط نم دمحأ ىورف رذنلا ببس هتياور ىف رشب وبأ نيبو « ناضمر ريغ هنأ ىف حضاو اذهو « رذن موص
 ثيدحلا « هلي ىنلا اهتخأ تتأف « موصت نأ لبق تناف ارپش موصت نأ ترذنف رحبلا تبكر سا نا » رثپ ی
 اذه نأ میضعب ىعدا دقو . ةبلس نب داح ثيدح نم قييبلا هجرخأو , هوحن رشب ىبأ نع ميشه نع اضيأ ءاورو

 مهنمو « لجر : لاق نم مهنمو « ةا لئاسلا نإ : لاق نم مهنف « ريبج نب ديعس نع ةاررلا هيف برطضا ثيدحلا
 ىذلاو . جحلا رخاوأ ىف مدقت امل جحلاب هرسف نم مهنمو موصلاب هرسف نم مهنف « رذن نع عقو لاژسلا نا : لاق نم .

 جحلا رذن نع ةلئاسلاو « ةقلعلا زيرح ىبأ ةياور ىف ا ةيمعشخ موصلا رذن ىف ةلئاسلا نأ هدي ورو « ناتصق امهنأ رهظي
 جحلا نع تل أس ةأ ما نأ ةديرب ثيدح نم ىور ابلسم نأ جحلا رخاوأ ىف انمدق دقو . هعضوم ىف مدقت اک ةينهج
 عضوم ىف حدقي الف امأ وأ اتخأ هنع لوسلاو ةأرما وأ الجر لئاسلا نوک ىف فالتخالا امأو . اعم موصلا نعو

 تمدقت دقو « كلذ ف بارطضا الو تيملا نع جحلا وأ موصلا ةيعورشم هنم ضرغلا نال ثيدحلا نم لالدتسالا ..

 ( ىضقي نأ قحأ هللا نيدف ) هلوق ٠ لعأ هللاو هريغو شمعألا نع هيف تاياورلا فلتخم نيب عملا ةيفيكىلإ ةراشإلا
 _ دانسالاب ىنعي « شمالا وه ( ناملس لاق ) هلوق . فوتسم « ةنيدملا لضف » ليبق جحلا رخاوأ ىف هثحابم تمدقت
 اذه عمس شخعالا نأ لصاحلاو ۰ ليبكن با ىأ ةللسو  ةبيتع نبا ىأ ( محلا لاقف ) هلو . هيلإ الوأ ررکذلا

 نع ةيلسو مكحلا نم مث « ريبج نب ديعس نعالوأ : نيطبلا لسم نم دحاو سلجم ف سفنأ ةثالث نم ثيدحلا
 ( خا شحعالا انثدح دلاخ ىبأ نع ركذيو ) هلوق . ىتأ يس اك رمحالا دلاخ وبأ كلذ ىف ةدئاز فلاخ دقو . دهاجب
 دنع هنأ هرهاظو . ةثالث خویش نع مهنع هنع هب ثدخل « ةئالثلا شعالا خويش نيب عج دلاخ اأ نأ هل
 خوشو « ءاطع محلا خيش نوكيف « بيترت ريغب رشنلاو فا هب دارآ نوكي نأ لمتحيو . مهنم لك نع مهنه لك
 نع ءارغم نب نمحرلا دبع قيرط نم هجرخأ یاسنلا نأ هديؤيو ۱ ادهاج ةبلس خشو « ریبج نب ديعس نيطبلا

 ةياود ىلع هب لاحأ لب نا قسي مل نكل مس املصو دقو دلاخ يأ ةءاور ىوقي اء وهو . اذكه الصفم شمعألا

 ٠ ةع زخ ناو هجام ناو ىتاسنلاو ىذمرتلا اضيأ اهلصوو . اهنايب یایس ةفلاخم امهنيب نال ضرتعم وهو « ةدئاز

 اقناو ( لا شعالا نع ةيواعم وأو ) . ديعس نا ىأ ( یجب لاقو ) هلوق ۰ دلاح یبا قيرط نم ىنطقرادلاو

 , مساقلا نب شيعو ريم نب هللا دبعو ةبعش هاور كلذكو , ريبج نب ديعس هيف نيطبلا لسم خيش نأ ىلع ةدئاز
 ىأ (ورعع نب هللا ديبع لاقو) هلق . امهريغو دمحأو ىئاسنلا دنع مهقرطو شعاألا نع نورخآو ديمح نب ةديبعو

 فو ءاطع امف حلا خيش نأ ثيح نم ءارغم نب نمحرلا دبع ةياور فلاخم اذه ( لا ةسينأ ىبأ نب ديز نع ) قرلا
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 : هم زخ نبا اباصو هذه هقب رطو < ناتسجس ىضاق نيسحلا نب هللا ديع وهو « ىازلاو ءارلاو ةلمبملاب ( زيرح

 یبا هتبج نمو نايفس نب نسحلاو
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 ٍسمشلا صرف باغ نیح_یردلنا ديعسوبأ رطفأو ؟ ماصلا رطف لحب یتم صاب - ؟

 نب صاع ”تعمس لوقی ىبأ تمم لاق ورع نب ماشه اَنث دح نايف اننادح ُئديجلا شو - 64

 نم ”رابملا داو« انهاه نم ليلا “ربقأاذإ » ب نا "لوسر لاق : لاق هنع ها "قطر هيا نع باطمنا نب رم

 املا رطفأ دقف « سمشلا تب رغو « انهاه

 نع هللا یضر ىفوأ ىلأ نب ہلا دبع نع ینابیلا نع "دلاخ انثتلح ؛یطس اولا قاحسإ نشر - ۰

 مق نالفاي : موقلا ضعبل لاق سمشلا تبا اف مناص وهو رس ىف ب شا ٍلوسر مم انکو لاق

 : لاق « تيسمأ ولف هلا لوسراي : لاق ءانل حدجاف لزنا : لاق « تيسمأ ول هلا لوسراي : لاقف « انل ح دجاف

 هل یا برف « ممد لزق . انل حدجاف لزنا : لاق ءاراهن كيلع “نإ : لاق ءانل "حدجاف ل زا

 « ”مئاصلارطفأ دقف انه اه نم لبقأ دق لیلا میر اذإ : لاق م

 " ققحلل لمالا نم ءزج كاسم] بحي له هنأ ىلإ ةراشإلا ةمجرتلا هذه ضرغ ( مثالا رطف لحب یم باب ) هڵوق

 .لصحام اذإ هلع نكلا « ةمجرتلا ىف ديعس ىبأ رال هركذل ىلاثلا حيجرت ىضتقي هعينص رهاظو ؟ال مأ راسلا ىضم
 اوأو روصنم نا دمعس هلصو ( سمشلا صرف باغ نيح ىردخلا دیعس وبأ رطفأو ) ه]ق . سمشلا بورغ ققحت

 ..۸ سمشلا نأ ىرث نحنو رطفأف ديعس ىلأ ىلع انلخد » لاق هيبأ نع نميأ نب دحاولا دبع قيرط نم ةبيش ىبأ نب ركب
 نم ةقفاوم ىلا تفنلا الو كلذ ىلع اديزم بلطي مل سمشلا بورغ ققحن امل ديعس ابآ نأ هنم ةلالدلا هجوو « برغت
 فنسملا ركذ مث . لعأ هقاو كلذ ةفرعم ىف عيملا كرتشال ليلا نم ءزج كاسم] هدنع بحب ناك ولف « كلذ ىلع هدنع
 ىديخلا : نويزاجح هلك دانسالاو « ةنييع نبا وه ( نايفس انئدح ) هلو « رع ثيدح ایهدحآ : نيثيدح بابلا ىف

 ماشه ريبك یمبات نع ريغص بات ةياورو « ءابالا نع ءانبآلا ةياور هيفو . نويندم نرقابلاو < نايكم نايفسو

 .اًئيش هنم عمسي مل نکلا مي ىنلا دبع ىف مصاع داوم ناكو « هيبأأ نع مصاع ريبكى باح نع ريغص ىباصو « هيبأ نع

 لیلا لبقأ اذإ ) هلوق ٠ « ىل لاق » ماشه نع ةيواعم ىبأ قيرط نم ةعيزخ نبا ةياور ىف ( مپ هللا لوسر لات ) هلوق

 ٠ ةثالث ثيدحلا اذه ىف ركذو « اسح ةبلظلا دوجو هب دارملاو , هيلي ىذلا ثيدحلا ىف اک قرشملا ةبج نم ىأ ( انهه نم

 ةمج نم ليلا لابقإ نظب دقف « ةمزالتم ريغ رهاظلا ف نوک دق اهنكلا لصألا ىف ةمزالتم تناكنإو ابنا « رومآ

 تب رغو » هلوقب ديق مث نف رابنلا رابدإ كلذكو سمشلا ءوض ىطغي مآ دوجول لب ةقيقح هلابقإ نوكيالو قرشملا

 ركذي لو « رخآ ببسب ال سمشلا بورغ ةطساوب امهنأو « رابدالاو لابقإلا ققحت طارتشا ىلإ ةراشإ « سمشلا

 ىف اهركذي مل ثيح امأو الثم میغلا لاح ىفف اهركذ ثيح امآ : نيلاح ىلع لزني نأ لمتحف فاثا ثيدحلا ىف كلذ
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 لابفالا رکذ ام ]و ءرخأآلا ظن ملام نييوارلا دحأ ظفحو ةدحاو ةلاح ىف انوكي نأ لمتحو ء وحصلا لاح

 : « یذمرلا حرش » ىف انخش لاو . ضادع ىضاقلا هلاق بورفاا قف مدع عم ايهدحأ دوجو ناكمإل اعم رايدإلاو

 ىوأ ىبأ نبا ةاور ىف راصتقالا هديؤيو « امهدحأب راهلا ءاضقتا فرعي هنال ةثالثا دحأب ءافتكالا رهاظلا

 اذ] مهتأو دجنب ماقأ اذإ دب لاتر اك رطفلا تقو ىف لخد ىأ ( مئاصلا رطفأ دقف ) هلوق . لیلا لابقإ ىلع

 .« یهرشلا مايصلل فرظ سيل ليلا نوكل كح لا ىف ارطفم راص دقف هانعم نوکی نأ لمتحيو . ةماهتب ماقأ
 هانعمو ربخ ظفل « مئاصلا رطفأ دقف د هلوق : لاقف لوألا حيجرت ىلا ًاموأو. لاتحالا اذه ةمرزخ نبا در دقو

 ىف بيغرتال نكي مو ادحاو ماوصلا عيمج رطف ناك ارطنم راص دضف دارملا ناك ولو « اصلا رطفیلف ىأ مالا

 لوالا نأ كش الو « ىعرشلا مآلا قفاوبل اسح راطفالا لمف دارلا نأب باحي دقو . ها ىنعم راطفالا لیجمت
 لوانتیل ولو هلوخد درج, تنح ليلا لخدف ماصف رطنیال نأ فلح نم ناكل ادمتعم ىناثلا ناك ولو « حجرأ
 هذه لثم ىف یزاریشلا قح] وبأ خيشلا فأ كلذب و « فرملا ىلع ةينبم نام لا نأب كلذ نع لاصفنالا نکع و « ايش
 دقو « هب رطفيام لوانتي ىح قلطت مل ديعلا موي فداصف قلاط تناف ترطفأ نإ لاق ول اذه لشمو « اهن.عب ةعقاولا

 اذکو « راطفإلا لح دقف » ظفلب اضيأ ةبعش ةياور اضيأ لوألا حجري و « ثاحب لاقف ططشلا ممضعب بکت را

 ةثالث دعب « لاصولا باب » ىف نایب ديزم كلذل ىتأسو « ىنابيشلا نع یروئلا قيرط نم ةناوع وبأ هجرخأ
 وبأ وه یابیشلاو ىطساولا هللا دبع نبا وه ( دلاخ انثدح ) هلوق « فوأ ىبأ نبا ثيدح ىتاثلا ثيدحلا . باوبأ

 ىبأ نبا تعم » ق ىبأ نع رخآ هجو نم هيلي ینلا بابلا ىف بس ( فوأ ىبأ نب هقا دبع نع ) هلوق  قح]
 نع میشه ةياور هدي يو « حتفلا ةوزغ رفس نوكي نأ هبشي رفسلا اذه ( رفس ىف علي ىلا عم انک) هلوق . «فوأ

 رصحنم ناضمر ىف هرفس نأ مدقت دقو « ناضمر رهش ىف رفس ىف لَو هللا لوسر عم انك ظفلب سم دنع ینابیشلا

 (سمشلا تباغ ابف) هلوق . حتفلا ةوزغ تنیعتق اردب ىفوأ ىب نبا دهشي لف تبث ناف « حتفلا ةوزغو ددب ةوزغ ىف

 موقلا ضعبل لاق ) هلوق . تباغ ىنعم نم ديزأ ىنعم ديفت یهو « نمشلا تبرغ الف » هيلب ىذلا بابلا ةياور ىف
 ىف هايس نم ركذأسو « تیس ول لاقف بارشب هبارش بحاص اعدف د دحأ دنع قابيشلا نع ةبعش ةياور ىف ( نالفاب
 حدجا هل لاقي دوعب ءاملاب هوحنو قيوسلا كيرحت حدجلاو  ةلمبلا ءاحلا مش ميج لاب ( حدجاف ) هلق ٠ هيلب ىذلا بابل
 ( آران كيلع نا ) هلو . كلذ ىف هوطلغو « بلحا ىأ ىل حدجا هلوق ىنعم نأ یدرادلا معزو « سأرلا حنجم
 ءىش اهاطغ ابلعل لوقيو برغت مل سمشلا نأ نظيف وحصلا ةدش نم ءوضلا ةرهک یرب ناك روك نما نوكي نأ لمتح

 هنم رابخاف « سمشلا تبرغو » ىوارلا لوق امأو « « سمشاا بورغ ققحتي لف یغ كانه ناك و آ « هوحنو لبج نم
 , فقوت اع]و« ادناعم نوكي ذئنيح ةنآل فقوتام تبرغ سمشلا نأ ىناحصلا ققحتولف الاو سالا سفن ىف ام
 رهاوظلا نع راسفتسالا زاوج اذه نم ذخؤي : رينملا نب نيزلا لاق  ةلأسلا كح نع اناشكحتساو اطايتحا
 ىلا ةددابملا كرت ىلع ىباحصلا لِي هريرقت نم كلذ ذخأ هناکو , اهرهاظ ىلع اهرارم] دارملا نوکیال نأ لاتحال
 ققحت ىتم لب « اقلطم ليللا نم ءزج كام] بحيال هنأ و ۰ رطفلا لمجعت بايحتسا اضيأ ثيدحلا قو . لاثتمالا
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 تفلتخا دقو . ثالث دعب هل ةعجارلا كرتو هبسن نوکی نأ ىثخي اب ملاعلا ركذت هيفو . رطفلا لح سمشلا بورغ

 ةرم اهضعب فو نيت امضعب قو انالث تعقو ةعجارملا نأ اهف عقو ام مک اف كلذ ىف یایشا نع تایاورلا



 موصلا باتک ۰ ۸

 وهو اقايس مہم بابلا اذه ىف ةروكذملا دلاخ ةياورو « ةصقلا رضتخا ةاورلا ضعب نأ ىلع لوم وهو « ةدحاو

 ىلأ نب هللا دبع تبدح نم دحآ دمع وهو ثالث دعب عجاريال ناك تلي هنأ ءاج دقو « ةلوبقم هت داب زف ظفاح 1

 بورفلا نأو موصلا تقو نایب دئاوسفلا نم بالا ىثيدح ینو ۰ « نيد هيلع ىدوهل ناک ه هلوأ ثيدح ىف دردح |
 سمالا نأ هيفو . بورفلا نع رطفلا نورخؤي مناف باتكلا لهأ ةعباتم نع رجزلا ىلا ءاعرإ هيفو « نك ق قحت ىتم
 حاضيالا ةدايزل اعيمج موزلملاو مزاللا ركذب نايبلا هيفو . عرشلا ىلع ىضقيال لقعلا نأو « ىس ا نم غلبأ یعرشلا

 هريف وأ ءالا نم ريت ام نطق ساپ - 5

 فوأ ىلأ نب هللا دبع "تمهس لاق "ناملس ةزابيشلا اث”دح دحاولا دبع اًنثكدح دس اش - ۰

 : لاق « انل "حدجاف لزا لاق 'نسمللا تبرف اف ٠ اص وهو 2 لا لوسر عم ان رم » لاق ”هنع هلا ضر

 حدجاف "لزا : لاق « آران كيلع "نإ هللا لوسراي : لاق « ال حدجاف ل زا لاق « "تیم ول ہللا لوسراب
 0 ۳ ۳ ۰ و ۶ --و 5 زر "عش ا ۳ هه و هام ۰

 لبق هعبصإب راشأو . اصلا رطفأ دقف انه اه نم ”لبقأ لیلا میاد اذإ : لاق مث« حد لر ءا

 « یقر
 ريغ نع رذ ىبأ ةياور ىفو ٠ اطولخم وأ هدحو ناك ءاوس ىأ ( هريغ وأ ءالا نم رسيت اع رطفي باب ) هلوق

 لوق ىف مالا نأ ىلإ راشأ هلملو « هل مجرت اعف رهاظ وهو قوآ ىنأ نا ثيدح هيف ركذو «ءالاب د یپمشکلا

 قبرط نم مك اهلا هجرخآ ثيدح وهو « بوجولا ىلع سيل « ءاملا ىلع رطفیلف ال نمو هيلع رطفيلف ارم دجو نم»
 مزح نبا ذش دقو « ساغ نب نابلس ثیدح نم نابح نیا و یذمرتلا هحمصو اعوفرم سنأ نع بیهص نب زیزعلا دبع ٠

 لزنا : لاق سمشلا تبرغ الف مئاص وهو مب هللا لوسد عم انرس ) هلو . ءالا لمف الإو رفا ىلع رطفلا بجوأف

 الباي لاةف » هظفل و ءامسف هيف ىراخبلا خيش ددسم نع دواد وبأ هجرخأ دقو « كلذب رومأملا مسي (  انل حدجاف

 مهتاياور تقفناف هيف ددم خيش دايذ نبا وهو دحاولا دبع نع قرط نم معن وبأو لیعاسالا هجرخأو جلا لزا

 ىذلا بابلا ىف ثيدحلا قيس دقو « امل یراخبلا فذح ىف رسلا وه اذه لعاو « تفحصت اهلعلف « نالفا د هلوق ىلع

 ألي ىنلا یل لاق لاق د ةميزخ نبا دنع رمع ثيدح ىف نأ انركذو « نالفاي » ظفلب ىتابيشلا نع دلاخ ةياور نم هلبق
 لبقأ اذإ » هل لوقملا وه رمع ناك ابلف ؛ دحاو ثيدحلا ناف ربع كلذب بطاخلا نوكي نأ لمتحیف « حلا ليللا لبقأ اذإ

 لبق ةروكذملا ةبعش ةياور ىف هلوق الالب هنوكديؤي نكل « حدجا » الوأ هل لوقملا وه نوكي نأ لمتحا « حلا ليلا
 إب ىنلا ةمدخب فورعلا وه الالب ناف « هبارش بحاص اعدف »

 راطفإلا ليجعت بيسي - 6

 فا ”لوسر "نأ رعب نب لس نع مزاح ىلأ نع كلام رشا فسو نب للا ”ديع شرم — ۷

 « طفلا اواجعاام ريخب سانلا لاز ال » لاق هيل

 لاق هم هللا يضر وأ ىبأ نا نع نابلس نع ركب وبآ امدح سنوي ندا اشرت - ۸



 ۱۹۵۹ - ۱۹۰۷ فمدحلا
۱۹۹ 

 ىتح تارظتنا ول: لاق «ىل حدجاف لزا : لجرا لاق « يا 3 ماصف « رفد ف ل ءىنلا مم ”تنكو

 «٠ اصلا َرطفأ دقق انشاه نم لبقأ دق لیلا تيأر اذإ « ىل خدجاف "لزا : لاق «یس

 دنعو . ةرتاوتم حاس روحسلا ريخأتو راطفالا ليجمت ثيداحأ : ربا دبع نبا لاق ( راطفالا ليجعت باب ) هلق

 اراطفإ سانلا عرسآ ل دم باحصأ ناكد لاق یدوالا نوميم نب و سع نع حیح دانساب هريغو قازرلا دبع

 ةريره ىلأ ثيدح ىف ( ری سانلا لازبال ) هلوق ۰ رانيد نبا وه ( مزاح ىبأ نع ) هلو . « اروحس مهأطبأو

 اورخآ و » هثیدح ىف رذ وبأ داز (رطفلا ولج ام) هلوق . ريخلا ماودل مزلتسم نيدلا روپظو « ارهاظ نيدلا لازپال »

 مو قعب نيمطنتم ريغ اهدح دنع نيفقاو ةنسلا الاثتما كلذ مهلعف ةدم ىأ « ةيفرظ « ام هو ؛ دحأ هجرخآ « روحسلا

 ةميزخ نباو دواد وبأ هجرخأ « نورخوی ىراصنلاو دوهلا نآل » هثیدح ىف ةريره وبأ داز « اهدعاوق ريغبام

 اضيأ لبس ثيدح نم رک ام لاو نابح نبا ىور دقو « مجنلا روبظ وهو دمأ هل باتکلا لهأ ريخأتو « امهريغو

 كلذ ىف ةمكملاو : بلبملا لاق « كلذ ىف ةلعلا نايب هيفو « موجنلا اهرطفب رظتنت ملام ىتس ىلع ىمأ لازتال » ظفلب

 ققحت اذإ كلذ لحم نأ ىلع ءاملعلا قفتاو « ةدابعلا ىلع هل ىوقأو مثاصلاب قفرأ هنالو « لا نم راهنلا ىف دازبال نأ

 (۰ در ثيدحلا اذه ىف : ديعلا قيقد نبا لاق « حجرالا ىف دحاو لدع اذکو « نيلدع رابخاب وأ ةيؤرلاب سمشلا بورغ
 ىذلا نال رطفلا ليجعتب ريخلا دوجو ىف ببسلا وه اذ مه لعلو « موجنلا روپظ ىلا رطفلا مريخأت ىف ةعيشلا ىلع

 « ثيدحلا اذه ببس نوكي نأب ىلوأ دواد ىبأ دنع ةدايزلا نم مدقت امو . ه| ةنسلا فالخ لمف ىف لخدي هرخ ژب

 هركي الو « بحتسم رطفلا ليجعت « مالا » ىف ىعفاشلا لاق « كلذب قلي هثيدحت دنع نيدوجوم اون وكي مل هعيشلا ناف

 , ءىثلا نوك نم مزلب ال ذإ كلذ كو هو « اقلطم هرکی الر يخأتلا نأ هاضتقمو « هيف لضفلا ىأرو هذمعت نم الإ هديخأت
 لهاجلا نظي الثل لاوش ةتس بابحتسا مدع ىلع ةيكلاملا ضعب هب لدتساو « اقلطم اهوركم هضيقن نوكي نأ ابحّبسم
 برشلاو لک الا ميرحتل ةمالع تلعج ىلا حيباصملا ءافطإو « ناضمر ىف ةعاس ثلث وحنب رجفلا لبق ىناثلا ناذالا . عاقيإ نم نامزلا اذه ىف ثدحأ ام ةركتلا عدبلا نم : (هيبنت) . قرفلا نخب الو فيعض وهو « ناضمرب ةقحتلم ان
 نأ ىلإ كلذ مرج دقو , سانلا داحآ الإ كلذب لمي الو ةدابعلا ف طايتحالل هنأ هثدحآ نم اعز مايصلا ديري نم لع
 «ةئسلا اوفلاخو روحسلا اولو رطفلا اورخأف « اومعز تقولا نيكمتل ةجردب بورغلا دعب الإ نوئذؤي ال اوراص
 وبأ وه ناملس نع شايع نبا وه ( ركب وبأ انثدح ) هلوق . نامتسملا هقاو « رشلا مهيف ريثكو ريخلا مع لق كلذلف

 ۱ ابيرق فوأ ىبأ نبا ثيدح ىلع مالكلا مدقت دقو « ىنابيشلا قع]
 بلا كلل 1 «ناضمر ىف را اذإ اپ - 5

 ا تی بس 053

 رتن ءامسأ نع ةمطاف نع "ورم ن ماشه نع ةماسا وأ الح ةبيش ی 0 نا دبع عض -- ۹

 : ماش "ليق ٤ سلا تلط 7 میخ موي هيلو ىبلا دمع ىلع ان*رطفأ » تلاق اع نا ضر ركب أ

 « ال مأ اًرضقأ ىردأ ال : لوقي ًاماشه تمع معَ لاقو ؟ « ءاضق نم د : لاق ؟ ءاضتلاب اورمأف

 كلذ ءاضق هيلع بحي له ىأ ( سمشلا تعلط مث ) سمكا بورغ اناظ ىأ ( ناضمر ىف رطفأ اذإ باب ) هلق



 ' مايصلا باتک ۰ ۳۰۰
 ظفل ىعار هن أكو « دوبطلا عولطلاب دارملاو « ىتأ يس اک اپیف رع لوق فلتخاو « ةيفالخ ةلأسم یهو . ال وأ مويلا
 ماشه نع) هلو . كلذ دفي مل ترهظب رعولو « اعفترم رهظ هلک سمشلا صرة نأب رعشي هناف اضيأو . كلذ ىف را
 وبأ داز ( ةمطاف نع) هلوق ٠ « ةورع نب ماشه انثدح , ةماسأ ىبأ نع رخآ هجو نم دواد ىبأ ةباور ىف (ةورع نبا

 بصنب هيف رک ال اذک ( ميغ موي ) هلق . اعیج اهبتدج ءامسأو , هتجوزو ماشه مع ةنبا یهو « رذنملا تنب ه دداد
 > وبأ لاق د دواد ىبأ ةياور ىف (ماشحل ليق) هلو ٠ « ميغ موي ف » ةميزخ نباو دواد ىلأ ةياور ىفو , ةيفرظلا ىلع موي
 ( ءاضق نم دب ) هلوق . ةماسأ ىبأ نع هدنسم ىف دمحأو هفنصم ىف ةبيش ىبأ نبا هجرخآ اذكو « ماشحل تلق ةماسأ
 لاقو ) هلوق ۰ «ءاضقلا نم دبال د رذ ىبأ ةياور ىف عقوو « ءاضق نم دبال ىنعملاو ةادالا فوذحم راکنا ماهفتسا وه
 نب ماشه تحمس رمعم !:ريخأ » لاق ديمح نب دبع هلصو قيلعتلا اذه ( ال مأ اوضقأ ىردأ ال لوقي اماشه تعم“ رمعم
 ضراعت ةياورلا هذه رهاظو « ىردأ ال لاقف ؟ال مأ اوضقأ ماشمل ناسنا لاقف » هرخآ ىفو ثيدحلا ركذف « ةورع
 هيف ظفح الف ءاسأ تبدح امأو ؛ رخآ ليلد ىلإ هيف دنتسا هنأ ىلع لوم ءاضقلاب همزج نأب عمجم نكل « اهلبق ىلا
 یورف ربع نع فلتخاو « ءاضقأا باحيإ ىلإ روبملا بهذف ةلأسملا هذه ىف فلتخا دقو « ها الو ءاضقلا تايثإ

 ۸ : ربع لاقف » ديز نع شعالا نع رمعم ظفلو « ءاضقلا كرت هنع بهو نب ديز قيرط نم هريغو ةبيش ىلأ نبا
 ریس بطخلا » سمشلا تعلط مث رطفأ امل لاق هنأ رمع نع رخآ هجو نم كلام یورو « مثالا انفن اعيام هللا و ضقن
 همبأ نع ةلظنح نب ىلع قيرط نم هلو ءاموب ىضقت » هجولا اذه نم هتياور ىف قازرلا دبع دازو ءاندهتجا دقو

 قيزط نم روصنم نب ديعس یورو « هناكم اموي مصیلف کنم رطفأ نم لاقف » هيفو روصنم نب ديعس هاورو « هوحن

 لاقف ةمززخ نبا هراتخاو ةياور ىف دمحأ و قتحعإ لاق هبو نسحلاو دهاجب نع ءاضقلا كرت ءاج و . هوحن ربع نع ىرخأ
 ناضمر لاله مغ ول هنأ لوألا حجر, و « ءاضق مهيلع نرآ ىدنع نی لو هدنسپ مل ءاضقاا نم دبال ماشه لوق
 مل : نيتلا نبا لاقو . اذه كلذكف قافتالاب بجاو ءاضقلاف ناضمر نم مويلا كلذ نأ نيبن مث ني رطفم | وخبصاف

 اوبطوخ اع] نيفلكملا نأ ثيدحلا اذه ىف : ةيشاحلا ىف رينملا نبا لاق « رذ: موص ىف ناك اذإ ءاضقلا كلام بجوب
 كلذ ىف مهيلع جرح الف اؤطخاف اودبتجا اذاف , زهاظلاب

 نايبصلا موص ساپ - ۷
 هر . مایص انناییصو « كليو : ناضمر ىف ناو هنع هلا ىضر رع لاقو

 وعم تنب عيب لا نع ناوک ذ نب ردلاخ نع لّضفلا "نب هرشب اًنثادح دس اشتم == ۰
 حبصأ نمو « دمو ةيقب ميلف ًارطقم حبصأ نم : راصنألا ىر ىلإ ءاروشاع لقب یبا لر م تلاف
 ىلع ممددحأ كب اذاف . نپیلا نم لا مل "لمبو ان اییص مككصنو دعب هموصن انکف : تلاق . مصيف اءاص

 « راطفإلا دنع نوكي ىتح لاذ هانی عاملا
 بحتساو « غولبا نود نم ىلع بجبال هنأ ىلع روهجاو ؟ال مآ عرشي له ىأ ( ناییصلا موص باب ) هلوق

 هادحو « هوقاطأ اذإ هيلع نيرمتلا هب نورمؤي مهنأ یعفاشلا هب لاقو یرهزلا و نيريس نبا مهنم فلسلا نم ةعامج
 : يعازوألا لاقو « نينس رشعب ةياور ىف دمحأو «ةنس ةرشع ىتنئاب حما هدحو « ةالصلاک رشعلاو عبسلاب هبامصأ



 ۱ ۳۰ ۱۹۰۰ ثيدحلا

 هنأ ةيكلاملا نع روپشلاو « روما لوق لوالاو , موصلا ىلع لمح نهيف فعضیال اعابت مايأ ةئالث موص قاطأ اذإ
 هتودمتعي ام ىصقأ نال ةمجرتلا ردص ىف رمعرتآ داريا مهيلع بقعتلا ف فصلا فطلت دقل و « نايبصلا قح ىف عرشیال
 , ةدش عم رع دبع ىف لمعلا نم ىوفأ هيلا دنتسپ لمع الو امفالخ ىلع ةنيدملا لهأ لمع ىوعد ثيداحآلا ةضراعم ىف

 7 برغأو ؛ « ماص اننایبصو رطفت فيك هل اخ وم ناضمر ىف رطفأ ىذلل لاق دقو « هنامز ىف ةباحصلا روفوو هیرح
 . ءاضقلا مهيلعف رنع ريغل اورطفأ ناف . هومزلأ مايصلا نايبصلا قاطأ اذإ : لاقف ةيكلاملا نم نوشجاملا نبا

 هعمجو ىنعمو انزو نارکک ةمجملا نوكسو نوللا حتفب وهو , ناوشن ناسنال ىأ ( حلا ناوشنل رع لاقد ) هلوق
 لجرلا ىشن : «كحلا » بحاص لاتو « ینعع فزنو لع و ىثنت او لجرلا ركس : هيولاخ نبا لاق « ىراكسك یواش

 روصنم نب ديعس هلصو رثالا اذهو . افيفخ ًاركس نارکنلا ناوشنلا نيتلا نبا دنع عقوو « ركس هلك یشنتو یشتناو

 ىف را برش لجرب ىتأ باطخلا نب رمع نا » ليذ-هلا نب هلا دبع قيرط نم « تايدعجلا » ىف ىوغبلاو
 كبجو ىلع : ربع لاقف ع هلا عفر الف  ىوفبلا ةباور قو « مفلاو نيرخنلل : لوقي لعج هنم اند الف ؛ ناضمر

 « دا هبرضف » ىوغبلا ةياور ىفو « ماش ىلا هريس مث « اطوس نين ام” برضف هب سآ مث . مايص انناییصو , كحبو
 ىندملا نيسحلا وبأ وه ( ناوكذ نب دلا نع) هلوق ۰ « ماشلا ىلا هريسف . ماشلا ىلا هريس ناسنا ىلع بضغ اذا ناكو

 , ةباحصلا راغص نم یهو ذوعم تنب عيبرلا ىوس نم عام ةباحصلا نم هل سيلو » ريغص یمبات وهو ؛ ةرصبلا ليز
 « عيبرلا تلأس ه دلاخ نع رخآ هجو نم لسم ةياور ىف (عيبرلا نع) ِهْلوق . اهريغ نع هثیدح نم ىراخبلا جرخي لو

 یاب < ءارفع نیاب فرع و فرع نبا وهور٠ لعم نزو ديدشنلاو واولا رسكب اموبأو أرغصم ءابلا دب دشاب یهو

 داز ( راصن الا ىرق ىلإ ءاروشاع ةادغ یک ین لسرآ ( هلوق . ىلاعت هللا ءاش نإ یزاغلا نم رد ةعقو ىف هرکذ

 داز ( اننایبص) هلوق ۰ « اموص رابنلاب یون اذا باب » ىف كلذب لوسرلا ةيمسن مدقت دقو « ةنيدلا لوح ىلا » اسم
 ىف لمتسلا ةياور ىف فنصلا هرسف دقو . فوصلا ىأ ( نهعلا نم ) هلوق . « دجسلا ىلا م بهذن و راغصلا » ملسم
 ةع نخ نبا هاور اذكه ( راطفالا دنع نوکی ىح كلذ هانيطعأ ) هلوق . غوبصلا فوصلا نیما ليقو « ثيدحلا رخآ
 هنم طقس هنأ حضوت ىراخبلا ةءاورو « لكشم وهو « راطفالا دنع هاي] ءانيطعأ » لس ةياور ىف عقوو ؛ نابح نیاو
 ىح مهلت ةبعللا مهانيطعأ ماعطلا انولأس اذاف » هيف لاقف ناوكذ نب دلاخ نع رخآ هجو نم مم هاور دقو « ءیش

 حیح» ىف تباث وهو , رافصلاب نايبصلا هدسقت ف كش لسم عقوو ىراخبلا ةياور ةح حضو وهو « مهموص اوش

 ثيدح ىف ءاجام كلذ نم غلبأو « ىلوألا باب نم مهلخدي لب رابكلا جرخيال راغصلاب هدييقتو ٠ هريغو « ةمرزخ نب
 صأيو « مههاوفأ ىف لفتیف ةمطاف ءاعضرو .اروشاع ىف هتاعضرم ساب نا ىنلا نأ یازلا رسكو ءارلا حتفب ةنيذد
 ىلع ثيدحلا اذهب لدتساو « هب سأب ال هدانساو « هت ىف فقوتو ةب زخ نبا هجرخآ « لیلا ىلا نعضريال نأ مهتابمأ
 یاسر « مايصلا باتك لوأ ىف كلذ ىلإ ةراشالا تمدقت دقو « ناضمر ضرفي نأ لبق. اضرف ناك ءاروشاع نأ

 نا مدقت اک مايصلا ىلع نايبصلا نیرمآ ةيعورشم ىلع ةجح ثيدحلا فو ء باب نيرشع دعب ءازوشاع مايص ىلع مالكلا ..
 : لاقف ىطرقلا برغأو « نیرمتلا كلذ مهل عنص اع]و « فلكم ريغ وهف ثيدحلا اذه ىف ركذ ىذلا نسلا لثم ىف ناک نم ش

 هانمدق امو . ةنسلا ىف ةرركتم ريغ ةدابعب ريغص بيذعت هلال كاذب مآ نوكي نأ دعبيو , كلذب ملعب مل مب ىنلا لعل
 دبع ىف اذك انلعف لاق اذإ ىباحصلا نأ لوصالا لهأو ثيدحلا لهأ دنع حبحصلا نأ عم « هيلع درب ةنيزر ثيدح نم.

 ىرابلا حف + 6 ج۲ م



 موصلا باتک ۷۰ ۳.۲

 مهلا ؤس ىلع مهيعاود رفوت عم هيلع مهرب , رقت و « كلذ ىلع مب هعالطا رهاظلا نآل عفرلا هکح ناك إل هنا لوسر

 ل ل ل ل « ماكحالا نع هايإ

 1 لیلا ىلإ مایصلا اون ام ) لجو "ع هلوق) ١ مايصر لیلا ىف سيل لاق ن ندر. لارا بسا - ۸

 5 قم نم مركب ا امو ۰ مهم يلع ءاقبإو ملل ةر هنع مینا ' ف

 للا نع ةنع "نا ضر سنآ ن .ع دات ی دج لاق ةبمش نع یح ین دح لاق د دسم شو - ۱

 "تیبا یناوآ . یقساو ملا یا کنم دحأك تل : لاق ٠ لصاوت كنإ اولاق ءاولصااوثثال : لاق لك

 ¢ قسأو مطا

 [ 704١ : ین هفرط - ۱۹۲۱ ثيدحلا]

 00 ضر 7 نب هلا دبع نع م سوی لا ۱۹۲

 ديمسأ ىلأ نع 5 رند نا رلبع نع واهلا ن ن "0 4 1 هد اشو ۱۳

 ١ 4 . هل ىف هر *لصاویلف "لصاوپ نإ ةزأاذإ کس« اواص اوت ال » لوقي هلي ىنلا مع هنأ هنع هللا يضر

 « نیقش قاسو یی "ماه: ىل تا ین کشنیرک "تسل ىنإ : لاف « فا لوسرای لاو گلناف : اوات

 [ ۱۹۱۷ : ىف هفرط - ۱۹۲۳ ثيدحلا ]

 لا نع هبا نع ةورع ن ماشه نع هل ارا : الات دعو 22 ىبأ ن ”ناهع ۷ 77 بس ۶

 تسل ىفإ : لاق « لصاوت كبإ : اولاق «رمل ٌهحر لاصولا نع هلي هلا لودر یہ » تلاق اهنع فا یفر
Ig۶۵ ام ١ ۰ 8 لا  - 

 « مه ةحر » نامع رک ذي مل : هلا دبع وبآ لاق . « نیفیو ىبر ىنمعطي یا ؛ ؟-ةئيبك

 لخديو . اةافتا كسمأ نم جرخیف : دصقلاب راهنلاب رطفي امل مايصلا ىلايل ىف كرتلا وه ( لاصولا باب ) هلق
 لیلا ف سيل لاق نمد ) هلوق . هيف فالتخالا ةربشل هكحب فنصملا مزج ملو ؛ هضءب وأ لیلا عيمج كسمأ نم

 هركذ ثيدح وهو ؛ ريخلا ديعس ىبأ تیدسح ىلا ريشي هنأك ( لیللا ىلا مايصلا اومتأ مث : لجو زع هلوقل مايص
 ىف هريغو ىبالودلاو « ةباحصلا ه ىف هريغو نكسلا نبا هجرخأو « درفملا للعلا » ف هلصوو « عماجلا » ىف ىذمرتلا

 هللا نأ د اعوفرم نتلا ظفلو هنع ىسن نب ةدابع نع یدنکلا لقعم نع ىواهرلا ةورف ىبأ قیرط نم مهلك « ىنكلا »

 لاقو « هجولا اذه نم الإ هفرمنال بيرغ : هدنم نبا لاق « هل رجأ الو « ىنعت دقف ماص نف « ليللاب مايصلا بتکی مل

 ةيصاصخلا نب ريشب ثيدح ىنعملا فو « ريخلا ديعس ىبأ نم حمس ةدابع ىرأ ام : لاقف هنع یراخبلا تلأس : ىذمرتلا

 ارم یل ىلا حيحصد دانساب امهريسفت ىف متاح ین أ نباو ديمح نب دبعو روصنم نب ديعسو قاربطلاو دمحأ هجرخآ دقو

 : لاوو اذه نع یہ : ميم ىنلا نإ : لاقو ریدب ىنعنف ةلصاوم نيموي موص | نأ :تدزأ و تلاق ةيصاصخلا نب ريشب
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 ۳۰۳ ۱۹۹ ۰۱۹۲۱۱ ثيدحلا

 نبا ظفل ءاورطفأف لبللا ناک اذاف ليلا ىلإ مايصلا اومتأ ۰ ىلاعت هلا ؟مآ اک اوموص نکلو « یراصناا كلذ لعفي
 _ هللا لاق : لاقف مایصلا ىف لاصولا نع لتس هنأ یعباتلا ةيلاعلا نأ قیرط نم ةببش ىبأ ناو وه یورو « متاح ىبأ ٠
 ىنأ نب ىلع قیرط نم طسوالا ف ىتاربطلا یورو . رطفم وپف ليللا ءاج اذاف < ليللا ىلإ مایصاا اومأ مث ١) ىلاعت ٠

 دبعو « ثيدح ءانئأ ىف هركذ ليللا لوخد دعب ىأ « لبللا دعب مايص ال » لاق هعفر رذ ىبأ نع كالا دبع نع ةحلط

 مل ثيداحالا هذه تح ولو « هركذأس اك هنم حصأ هضراعمو تاقث هلاجر ةينب ناك ناو « حصي الف هتفرعام كلما
 ناو « كب ىنلا لمف نم ةحيحصلا ثيداحالا هیضتقتام فالخ اذهو « ةبرق هلعف ىف ناك الو الصأ ىنعم لاصولا نكي
 ءاقبإو مهل ةحر ) لاصولا نع ىأ ( هنع) هباحأ ىأ ( لِي ىنلا ینو ) هلو . هصئاصخ نم هنأ حجارلا ناك
 ةمحر لاصولا نع لِي ىناا ىهن » ظفلب ةشاع ثيدح نم بابلا رخآ ىف فنصملا هلصو دق ثيدحلا اذهو « ( مهيلع

 ليل ىبأ نب نمحرلا دبه قيرط نم هريغو دواد وبأ هجرخآ ام ىلا راشأ هنأكف « مهاع ءاقبإو » هلوق امأو « مهل
 اک مسيح هدانساو « هباحصأ ىلع ءاقبإ امهمرح ملو ةلصاولاو ةماجحلا نع يب ىنلا ىهن » لاق ةباحصلا نم لجر نع

 (قمعتلا نم هركي امو ) هلو . لبق روكذملا رذ ىبأ ثيدح ضراعي وهو « مئاصلل ةماجحلا باب » ىف هيلع هيبنتلا مدقت
 قمعتلاو « قمعتلا نم هركي ام ركذو لاصولا ركذ باب ىأ « لاصولا د هلو ىلع فوطعم فنصملا مالك نم اذه
 نع تباث قيرط نم ىنثلا باتتكىف هجرخأ ام ىلا ريشي هنأك. هرعق ىداولا قمعو « هب فلكي ملام فلكت ىف ةغلابلا

 . ىنلا بابلا یایسو « مهقمعت نوقمتملا عدب الاصو « تلصاول .مشلا ىب دم ول يقلب لاقف لاصولا ةصق گ سنا
 ˆ اهدحأ : ثيداحأ ةعبرأ بالا ف فنصملا ركذ مث . « نوقیطتام لمعلا نم اوفلکا » ةرب ره ىلأ ثيدح رخآ ىف هدعب
 ةميزخ نبا ةياور ىف ( اولصاوت ال ) هلق . ناطقلا وه دانسالا ىف روكذملا حيو « هنع ةداتق قيرط نم سنأ ثيدح
 ةداتق نع مايه قيرط نم دسحالو «لاصولاو مايإ » دانسالا اذهب ةبعش نع مشاه ىن لوم ديعس یا قيرط نم
 ةينالا ةريره فأ ةياور فو « تیداحالا رك أ ىف اذك ( لصاوت كن] اولاق ) هلوق . « لاصولا نع مب ىنلا ید
 . فقأ مو « هب ماضرل عييجلا ىلا لوقلا بسن و دحاو لئاقلا ناکو « نيدلسملا نم لجر لاق ه هيلي ىنلا بابلا لوأ ىف
 نبا ثيدح ینو «کدحأک » ییمشکلا ةياور ىف ( کنم دحاك تسل ) هل . قرطلا نم ۔یش ىف لئاقلا ةيمست ىلع
 مسل » سم دنع ةريره بأ نع ةعرز ىبأ ثيدح ىفو « متنيبك تدل » ديعس ىلأ ثيدح فو « کساثم تسل » ربع

 « لثم ميأو » هدعب بابلا ىف ةريره ىبأ ثيدح ینو ٠ زوصنم نب ديعس دنع نسحلا لسم ىف هوحنو « لثم كلذ ىف
 لآ فا) هو . نیر نم ىتازنم وأ ىتفص ىلع ىأ « لثم» هلوقو « داعبتسالاب رعشملا خيب وتلا ديفي مابفتسالا اذهو

 -لاق وأ  لظأ ىلإ » ظفلب هنع زم نع دمحأ هاور دقو , ةبعش نم كشلا اذه ( قسأو معطأ تيبأ ىنإ وأ « قسأو

 دقو ‹ ىذمرتلا هجرخأ « ىنيقسيو ینمعط ید نإ » ظفلب ةداتق نع هورع ىبأ نب ديعس هاور دقو « تيبأ ىن

 كثيدحلا بیس هتياور ىف نيبو « یہقسیو لر ىتمعطب لظأ یا » ظفلب « ىلا باب» ىف قا اک سا نع تباث هاود
 نبا ثيدح ىلع مالكلا ىف هوحن یتآیسو . كلذ هغلبف « هباحصأ نم سان لصاوف رهشلا رخآ ىف لصاو هِي هنأ وهو

 نع فا لوسر ىبن ) لوق . هنع عفان نع كلام قيرط نم هجرخآ « رع نبأ ثيدح ثيداحالا اث . رع
 نا » هظفلو اضيأ بیسلا ركذ عفان نع ةيريوج قيرط نم « باجي ريغ نم روحسلا ةكرب باب » ىف مدقت ( لاصولا
 هجرخآو ۽ عفان'ن ع ةبقع نب ىسوم نع ةرق وأ هاور اذكو « مهاهنف « مهيلع قشف « سانلا لصاوف لصاو إب ىنلا

 ا

 ریدر و سما



 موصلا باتک ۰ ۱ ۲۰۶

 ش ۱ یا ) هلو . مهیلع قشف لقي ل نکل « ناضمر ىف » دازو هلثم عفان نع رمع نب هللا دیبع نع ريم نبأ قیرط نم لس

 « باب دعب قایسو ديعس ىلأ ثيدح اهثلاث . « قسأو معطأ لظأ ىلا » ةروكذملا ةيريوج ةياور ىف ( قسأو معطأ

 . ناملس نبا وه ( ةدبع ) هيف هلوق « ةشئاع ثددح ابعبار . « رحسلا ىتح لصاریلف لصاوي نأ دارأ مكيأف » هيفو

 ,وبأ لاق ) هو ٠ ابلبق ىلا ةياورلا ىف ةقشملا ركذ كلذ ديؤيو « اضيأ ببسلا نايب ىلا ةراشإ هيف ( مل ةحد ) هلوق

 لع لدف ( مهل ةحر ) هلوق روكذملا ثيدحلا ىف هخيش ةبيش ىبأ نبا ىأ ( ناغع ركذي مل) فنصملا وه ( هللا دبع
حر » هفو اعیمج ةبيش ىلأ نب نايثعو هيوهار نب قحسإ نع سم هجرخآ دق « هدحو مالس نب دم ةا ور نم انآ

 ۲ 

 سیل و نامثع نع امییدنسم ىف نايفس نب نسحلاو ىلعي وبأ هجرخأ دقو , ناب ةياور ىف تسيل اهنأ نيب مو « مط

 هنيفو نامنع نع متاح نب د قيرط نم قذوجلا هجرخأو « كلذك امبنع ليعامسالا هجرخآ و « محل ةحر د هيف

 نع ىبايرفلا رفعج نع ليعامسالا اهاور دقو « اهفذحي ةراتو اهركذي ةرات ناكناْثع نوكي نأ لمتحف « مف ةحر »

 « متتييك تسل ىلإ اهب هللا کمحر ةمحر یھ اع] : لاق « لصاوت كنإ اولاق د هظفل و تكي ىنلا لوق نم كلذ لعجل نايثع

 عقوام الإ هنم عونع هريغ نأ لعو , لَو هصئاصخ نم لاصولا نأ لع ثيداحألا هذه عومجع لدتساو . ثردحلا

 « ةها ركلا ليبس ىلع ليقو ميرحتلا ليبس ىلع ليقف : روكذملا عنملا ف فلتخ ام « رحسلا ىلإ هيف نذالا نم صيخرتلا هيف

 « ريبزلا نب هللا دبع نع ليصفتلا لقنف كلذ ىف فلسلا فلتخا دقو « هيلع قشي ل نمل حابیو هيلع قش نم ىلع مرح لبقو

 ديعس نبأ تخأ اضيأ ةباحصلا نم هيلا بهذو ؛ اموب رشع ةمخ لصاوي ناكهنأ هنع حيح دانساب ةبيش ىبأ نبا یورو

 ميعنبأ هلن اک ءازومبا وبآ و ىميتلا ديز نب ميهارباو ںیہزلا نب هللا دبع نب ماعو معن ىبأ نب نمحرلا دبع نيعباتلا نمو .

 هب اپ لصاو للي هنأ هدعب ىذلا بايلا ىف یت شام ممجح نمو ؛( هريغو ىربطلا هاور مهريغو ۰ ةلحلا » ىف هتمجرت ىف

 ةشلاع هب تحرص اک منع فيفختلاو مهل ةحرلا ىبنلاب دارأ هنآ معف « هلعف ىلع مرقآ ال عرحتلل ىبنلا ناكولف ىهنلا دعب

 هيلع تش مل نم هلعف هنأ هنلب نم ىلع رکنی مو مهيلع ضرفي نأ ةيشخ لیلا مايق نع مهاهنام لثم اذهو « اهثيدح ىف

 ليجعت ىف ةئسلا نع بغر الو باتكلا له ةقفاوم دصقي لو هيلع قشي مل نف « رهدلا مايص ىف كلذ ريظن ىتأيسو

 ميرحتلا : تابجو كلذ ىف ةيعفاشلا نعو « لاصولا ميرحت ىلإ نورثكالا بهذو . لاصولا نم مني مل رطفلا

 لقف ىطرقلا برغأو؛ روظحم هنأ ىلع «مالا » ىف ىعفاشلا صن دقو ؛ ىووناا هيلع رصتقا اذكه ‹ ةهاركلاو

 ىبرعلا نبأ هحصصو همي رحتب مزح نبا حرص دقف هكشل ىنعم الو « كلذ ىف هنم كش ىلع رهاظلا لهأ ضعب نع ميرحتلا

 ثيدحل رحسلا ىلا لاصولا زاوج ىلا ةيكل الا نم ةعامجو ةع زخ نباو رذنلا نباو قع و دحأ بهذو « ةيكلاملا نم

 هنأ الإ هئاشع ةلزنع ةقيقحلا ىف هنأ الإ هريغ ىلع بترتي ام ءىش هيلع بترتيال لاصولا اذهو « روكذملا دعم لأ

 ف همسجل فخأ ناكو هرخآ ىلإ لیلا لو نم اهلقن دق ناكر حسلا ابلك أ اذاف ةلكأ ةليللاو مويلا ىف هل مشاصلا نال هرخ وب

 نأب كلذ نع ةيعفاشلا راك أ لصفناو « ةيرق نوكي الف الإو مهاصلا ىلع قشي ملام كلذ لحم نأ نخ الو « لیلا مايق

 كاسمإلا ىلع قاطأ اعاو « راهنلا ىف كسمي اي هعيمج ليللا ىف كسم نأ لاصولا لب الاصو سيل رحسلا ىلإ كاسمالا

 كاسمإ ىف ةقيقح وه ام] لاصولا نأب ىوعدلا تربث ىلإ جاتحيو « ةروصلا ىف لاصولا هتم اعا الاصو رحسلا ىلإ :

 « ىلع ثيدح نم قازرلا ديعو دمحأ هجرخأ < رحم ىلإ رعت نم لصاوي ناك رب ىنلا نأ ه درو دقو « ليللا عیمج

 ىبأ قيرط نمو هيبأ نع حیج ىبأ نبا قيرط نم السم روصنم نب ديعس هجرخأو « راج ثيدح نم ىنارطلاو



 ۳۰۵ ۱۸۰۵ - ۱۹۱۱ ثيدحلا

 نم ليللا لبقأ اذإ » مدقتلا ثيدحلا ىف هلوقب ميرحتلل اوجتحاو « ءاطع قیرط نم قازرلا دبع هجرخآ و « ةبالق
 مویک هعضول ةفلاخم هيف موصلاف رطفلا یوسل الحم ليللا لمج ملذإ « مئاصلا رطفأ دقف انوه نم راهنلا ردأو اه

 مب, هتلصاوم امأو ۲ مهيلع همرح نأ مل هتمحر نم ناف میرحتلا عمال « مهل ةحر ه هلوق نأب اضيأ اوباجأو , رطفلا

 اذإ منال « مرجز دیک أت ىف ىلا ةحاصم لجال كلذ مهنم لمتحاف « اليكشتو اعیرقت لب أريررقت نكي مف هيبت دعب

 مأ وه اف ريصقتلاو ةدابعلا ىف للملا نم مهيلع بترتي امل مهبولق ىلإ ىعدأ كلذ ناكو ىنا ةكح مل ترهظ هورشاب
 ` هب صتخم لاصولا نأب حرص دقو « كلذ ىفاني ديدشلا عوجلاو « كلذ ريغو ةءارقلاو ةالصلا فئاظو نم حجرأو هنم
 مدت اک رطفلا لمجمت بایحتسا نم كلذ ىلا منا ام عم اذه « مكدليهك تسا » هلوقو « 95 دم كلذ ىف تسل » هلوقل

 یاحصاا ناف « بابلا لئاوآ ف هيلع هييلكلا تمدق ىذلا دواد یآ ثبدح مرجع سیل هنأ لع لديو : تلق ٠ هاب £

 سيل و « لاصولا نع يب ىنلا ىهن » ةرمس ثيدح نم ىنارطلاو رازبلا یورو « لاصولا مرحي م هلي هنأب هيف حرص

 لبق دق هللا تأ : هلع ی لاق لی ربچ نا ه رذ ىنأ ثيدح نم « طسوالا » ىف ىقارطلا هاورام امأو « ةي زعلاب

 لاصولا ىلع ةباحصلا مادق) زاوجلا ةلدأ نمو « هيف ةجح الف حيحصب هدانسإ سولف « كدعب دحال لع الو كلاصو
 هنأ اضيأ مرحمب سيل هنأ ديؤيو , هيلع اومدقأ املالاو ميرحتلل ال هيزنتلل ىلا نأ اومهف مهنأ ىلع لدف ىهلا دعب
 ثيح رطفلا ريخأت نيبو لاصولا نيب یه ةلع ف ىوس بابلا لوأ ىف هترکذ ىذلا ةيصاصخلا نب ریشب ثيدح ف ب
 لهآ نم هب دعي ال نم ضعب ئرش رطفلا ریخأت مرحتب دحأ لقب لو « باتكلاا لهأ لعف هنإ امهنم لك ىف لاق

 .  اقلطم هزاوجب لوقا ىلع رمتسا اذبلف اهتاذوذلم نع اپعقو اهنا ومشو سفنلا مطف نم هيفام ىنعملا ثيح نمو , رهاظآ
 کح لك نأو « ماكحألا ىف نيفلكم لا ءاوتسا دئاوفلا نم بابلا ثيداحأ فو . لع هللاو هركذ مدقت نم !ديقم وأ
 فالخب ناك اذإ هب ىتفأ امف ىتفملا ةضراعم زاوج هيفو « ليلدب ینثتسا ام الإ هتمأ قح ىف تبث لِي ىنلا قح ىف تبث
 لوق مومع نأو مب هصئاص> توب هيفو « ىهنلا ةكح نع فاشکتسالا هيفو « ةفلاخلا رسب ىتفتسملا معي مو هلاح
 هتفص مولعملا هلءف ىلإ نوعجري اوناک ةباحصلا نأ هيفو « صوصخم (ةنسح ةوسأ هللا لوسر ىف ل ناكدقل ) ىلاعت

 مامإ كلذ ىف فقوت دقو « اهعيمج ىف هب ىمأتيال هصئاصخ تأ هيفو « هنع ابن امف الإ هب ءاسنئالا ىلا نوددابيو

 هيلع مرحلا نع هرتلا بحتسيو « ةوسن عبدآ ىلع ةدايزلاك حابملا ى هب هبشتلا دح ال سیل ةماش وبآ لاقو « نيمرحلا

 مل هنع هني ملنإ لاقي نأ ل تحیف هنم لاصولاو « هل ضرعتي ملف بحتسملا امآ و « ىحضااك هيلع بجاؤلا ىف هب هبشتلاو
 ىت أيس اک رهاظ ببس ريغ نم تابداملا تايبسملا داحيإ ىلع ىلاعت هللا ةردق نايب هيفو . ملعأ هاو هيف هب ءاستئالا عنع
 هدعب ىذلا بابلا ىف هيف ثحبلا

 ألي ىنلا نع "ربنآ اور . لاصولا رک أ نا لیکشتلا اپ - ۹

 بأ "نأ نحرا دبع ب ةلاس وبآ ينريخأ لاق «یره*زا نع ”بيمش انربخأ ناب وبأ ارم - ۰
 كنإ : یلسلا نم "لجر ل لاقف « م وصلا ىف لاصولا نع هلي 1 ؛لوسر ۳ 0 لاق *هنع ا "یر ةرب ره

 لاصولا نع اوبننی نأ اوہ االف . نهقسب و یر ینمطی تیب أ ىفإ ؟ ىلثم رک أو لاق . للا لوسر اب لصاوت " ° ر 8 ۳1 7 و ۳ ۱



 جیم كالا ۳۰

 زن نأ اوبأ نیح مهل ليكستلاك ترا لا لالما اور مث موی من اموي مهم لصاو

 [ ۷۲۹۹ ۶ ۷۲۸۲ ۰۸0۱ ۱۹۹5 : ىف هنارطأ - ۱۹۹۵ ثيدحلا ]

 ئيللا نع ها یضر ةيرهابأ میس هنأ مانع نع رردعم نع قازرا دبع انث دح یح اشو - ۹

 ارث 9م وافو ی تيبأ نإ : : لاق . لصاوت كنإ : لیف_ . نرم «لاصرلاو  ايإ د ل هيَ

 < نوتطت ا لا نم

 ليلقتلا نأل هيلع لاكن ال هنم للق نم نأ هنم مهفي دق رثك أب ديبقتلا ( لاصولا كأ نمل ليكنتلا باب ) هلوق
 ىف هلدو ( ی ىنلا نع سنآ هاود) هلوق . ذاوجلا توبث ليكذتلا مدع نم مزاي ال نکل , ةقشلا مدعل ةنظم هنم
 نب ةيلس وبأ ىقريخأ ) هلوق ۰ هلبق ىذلا بالا ىف هيلا ةراشالا تمدقت اک هنع تباث نع ديمح قيرط نم ینا باتك

 اک رمعمو « « ريزعتلا باب » ىف ىفأ يس اک ىرهزلا نع ليقع هعبات و , ىرهزلا نع بیعش هاور اذكه ( نمحرلا دبع
 ىرهزلا نع هاورف رفاسم نب دلاخ نب نمحرلا دبع میفلاخو ۰ نورخآو لسم دنع سنوو « ىنملا باك ىف قاس 4

 هجرخآ دقف اراض افالتخا سیلو « ىنألا فو نیبراحا ف فنصلا هقلع ةر ره ىبأ رع پیسلا نب ديعس نع '
 نب نمحرلا دبع هاور كلذكو « اميج امهنع ىرهزلا نع اذه دلاخ نب نمحرلا دبع قي رط ن» « للعلا » ىف ىنطقرادلا
 ىديبزلا نأ ىنطقرادلا رکذ اذكو « ىل,ءامسالا هجر أو « ةريره ىلأ نع اعيمج ةلس ىبأو ديعس نع ىرهزلا نع رمت

 . « لاجر هل لاقف » ةروكذملا ليقع اور فو < رک الل اذك ( لجر هل لاقف ) هلوق . امهنوي حملا ىلع ريم نبا عبات

 (لالسما اوأر مث اموي مث اموإ مهب لصاو ) هلوق ۰ « لاصولا ل ةياود ىف ( لاصولا نع) هلق
 رهشلا ىأ ( رخأت ول ) هلوق . اهيلا راشلا زمعم ةياور ىف كاذب حرص دقو نيموي تناك مهب ةلصاوملا ردق نأ هرهاظ
 هنايب یاس اک ةيعرشاا رومالاب قلعتي الام ىلع كلذ ىف دراولا یہنلا لمحو « ول د لوق زاوج ىلع هب لدتسا ( مكندزل )

 اوزجعت نأ ىلا لاصولا ىف ىأ «کتدزا رخأتول » هلوقب دارملاو . ىلاعت هللا ءاش نإ باتكلا رخا وأ ىف ىنألا باتک یف

 ماف « مهجعي ملف فئاطلا راص> نم اومجرب نأ مییلع راشأ اك اذهو « هکرتب دع فيفختلا اولأستف هنع

 هركذ قأيسو ٠ كلذ مهبجتأف مب امجاد حبصاف عوجرلا اوبحأو ةدشو حارج مهتب اصأف دغلا نم لاتقلا ةرك اب

 دنع ابيف عقوو « مهل لكدم اك » رمعم ةباود ىف ( ممل لیکنتلاک) هل . ىلاعت هلا ءاش نإ یزافلا باتک ىف احضوم
 م فاك ابلبق ةنک اس ةيناتحتب « ىذلاك» ىومحللو , راکنالا نم نونلا نوكسو ءارلاب « ركتملاك » لمتسلا

 انئدح ) هلوق . ةبقاعلا ليكنتلاو « باتکلا اذه جراخ تاياورلا هب ترفاضت ىذلا وه لوالاو « ةياكنلا نم ةفيفخ

 ةياور ىف ( نيترم لاصولاو م ایا ) هلق . « یسوم نب يحي انئدح » رذ بالو ‹ بوسنم ريغ رک ال اذک ( ىحب

 ىراخبلا نم راصتخا نیت هلوق نأ ىلع لدف «لاصولاو اب ايإ «لاصولا و ك ايإ ه دانسالا اذبب قازرلا دبع نع نا
 قيرط نم ةبيش ىبأ نبا هاورو « دحأ لاق اک ةرب ره ىبأ نع جرعالا نع دانزلا نأ نع كلام هجرخأو « هخيش وأ

 هجولا اذه نم لسم هجرخأ دقو « حیح هدانسإو « تارم ثالث لاصولاو كايإ » ظفلب ةريره ىبأ نع ةعرز ىبأ
 بابلا اذه ىف ةريره ىبأ نع نيقيرطلا ىف اذك ( نيقسيو ىبد ىنمعطي تيبأ نا ) هلوق < « تأرم ثالث » هلوق نودب

 یهو ؛ ىليعامسالا دنع ةشئاع ثيدح ىف اذكو « لظأ » ظفلب سنأ ثيدح ىف ةياور نم هلبق ىذلا باپلا ىف مدقت دقو



VY ۱۹1٩-۱۹٩۰ ثيدحلا 

 یه امت تایاورلا راك أو ۽ ارابن ال اليا كاسمالا وه هنع ثدحتاا نال ظفللا ةققح ىلعال نوكلا قلطم ىلع ةلوحم

 اذكنالف یخ اريثك نولوق: ؛ نوکلا قلطم ىف امهك ارتشا ىلإ ارظن لظأب ابنع ربع اوراس ناو تو

 ( ادوسم هپج و لظ ینالا مدحأ رشب اذإو إل ىلاعت هلوق هنمو . ىحضلا تقو كاذ صیصخت نودیرب الو الئم

 ةبيش ىبأ ناو روصنم نب ديعسو دمحأ هاور دقو « ليل نود راهب كلذل صاصتخا الو تقولا قلطم هب دارملا ناف

 كل ذكو « ىنيقسي و ىنممطيف یر دنع لظأى ا د ظفلب ةرب ره ىبأ نع خاص ىلأ نءشمعألا نع ةيواعم ىبأ نع ماك

 نع ريم نبا نع دمعس نب مدارا قيرط نم « جرختسملا د ىف یمن وبأو ‹ ريم نبا نع اضيأ دمحأ هاور

 قدرط نم ةعزخ نباو وه هجرخ خو , كلذكةيواعم یآ نع برح نب ىلع نع ةلاوع وبآ هچرخآوو , شعالا

 ثيدح لثم لاقف همبأ نع ريك نبا نع هجرخأ هناف بيرغ ءىش هيف لسل عقوو ۰ كاذك شعألا نع ديمح نب ةديبع

 دنع ريب نبا ةياور نأ تفرع دقو « ینقسیو ىبر ىثمعطي تيب أ ىلا » هدنع روكذملا ةرامع ظفل و ةعرز ىنأ نع ةرامع
 شعالا اهب درفني لو « اص فآ ةءاور ىف الإ ةريره ىبأ نع قرطلا نم ءىش ف كلذ سیا و « یر دنع » امف دمحأ

 ويلا ی سم سو ا یو هی اجرخآ دف

 اذه لبق ىنلا بابلا ف ىضاملا هدنسب ةبيش ىلأ نب ناثع نع نافس نب نس+لا نع اضيأ ةشئاع ثيدح ىف ليعامسالا

 كلذكاضيأ تعقوو « ىبر دنع » ظفلب نايثع نع ىسوم نب نارمع نعو « « ىنيقسي و ىنمعطي هللا دنع لظأ » ظفلب

 یمعطب » هلوق ىنعم ف فلتخاو « یر دنع تيبأ ىلا » ظفلب نسحلا لسم نم ةبيش نأ ناو روصنم نب ديعس دنع

 نبا هبقعتو « همايص ىلايل ىف هل ةمارك هللا دنع نم بارشو ماعطب وب ناك مب هنا و هتفيقح ىلع وه ليقف « ىتيقسيو

 لک الا ناک ولف راهنلاب كلذ عوقو ىلع لدب « لظي » هلوق نأب و « الصاوم نكي ملكلذك ناک ول هنأب هعبت نمو لاطب

 ۱ توپثلا ريدقت لعو «لظأ نود « تيبأ » ظفل تاياورلا نم حجارلا نأب بس بيجأو , امئاص نكي مل ةقيقح برشااو

 نال كلذ نم ءىش رضي الف لزنتلا ىلعو « زاجلا لع لظأ ظفل لمح نم هل ىلوأب ژاما لع بارم لاو ماعطلا لمح سيلف
 ىف زب هردص لس ايهيف نيفلكملا ماكحأ هلع یرجنال امارشو ةئجا ماعط نم ةمارکساا لیبس ىلع لوسرلا هب ف بام

 وه امن إ عرش رطفي ینلا : ةيشاحلا ىف رينملا نبا لافو . مارح ةيويندلا بهذلا ىلاوأ لامتسا نأ عم « بهذلا تط
 وه اع | و لامعالا سنج نم هيطاعت سيل و « ىنعملا اذه ريغ ىلعف ةنجلا نم رضحم اك ةداعلل قراخلا امأو . داتعلا ماعطلا

 ماعطلا لمح نم عنامال : هريغ لاقو . ةدابعا لطبتال ةماركلاو , ةنجلا ىف ةنج لا لهآ لك أك باوثلا سنج سرم

 ام ليللا ىف هبرشو هلك أو « تيبأ » ةحيحصلا ةياورلا لب « هركذ مدقت ام ءىش مزاي الو « امهتقيقح ىلع بارشلاو
 تسل ىلإ : لاقف « لصاوت كنإ : هل لمق ال لاق هنأكف « كلذب هل ةيصوصخ هلاصو عطقیال ةئجلا نم هب وي

 الو « ىنيقسو یر ىنمعطي امنا لب « هلاصو عطقنا برش وأ کنم لكأ نم نأ ىف كتفص ىلع ىأ کتنییک كلذ ىف
 0 لوم وه : رينملا نب نيزلا لاقو . یعمو ةروص مكبارشو ماعط ريغ لع نارشو یاعطف « ىتاضاوم كلذب عطقنت

 ظقيتسي ىح كلذ هلرمتسي و برشلاو لكلاب ىرلا و عبشلا هل لصحم ىذلا مئانلا لاحكةلاحلا كلت ىف هبرشو هلك أ نأ ىلع
 لاا ىف للي هقارغتسا ةلاح ىلع كلذ لمح هنأ هلصاحو . هرجأ صقني الو هلاصو عطقني الو هموص كلذب لطبي الد

 ماعطلا مزال نع زاجم ىنيقسي و یمعط هلوق : یا لاقو . ةيرشبلا لاوحألا نم ءىش ذئنمح هيف رثؤيال ىتح ةفيرشلا

 ىرقيو بارشلاو ماعطلا دسم دسيام ىلع ضيفيو « براشلاو لكألا ةوق ییطعب لاق هنأكف « ةوقلا وهو بارشلاو



 موصلا باتک -۰ ۳۰۸

 هينغيام ىرلاو عسبشلا نم هيف قلخي هللا نا ىنعملا وأ « ساسحالا ىف لالک الو ةوقلا ف فعضريغ نم ةعاطلا عاونأ ىلع
 عسبش ريغ نم ةوقلا ىطعي لوألا ىلع هنأ لوألا نيبو هنيب قرفااو « شطع الو عوحب سح الف بارشلاو ماعطلا نع

 مئاصلا لاح اني ىئاثلا نأب لوألا حجرو « یرلا و عسبشلا عم ةوقلا ىطعي ىتاثلا ىلعو « أمظلاو عوجلا عم ىدالو
 ' اضيأ هدعیو : یطرقلا لاق . امدوصخب ةدابعلا هذه حور وه عوجلا نال« لاصولاو مايصلا نم دوصقملا توفيو

 نابح نبا كس و : تلق . عوجلا نم ةراجحلا هنطب ىلع طب ريو عبي ام رثك أ عوجب ناك هناف « يب هلاح ىلإ رظنلا
 نم هنطب ىلع رجحلا دشيو عوجب ناك لس هناب ةدراولا ثيداحالا فيعضت ىلع ثيدحلا اذهب لدتساف لاحلا رهاظب

 ىلع رجحلا دش ىلإ جاتح ىتح اعئاج هکرتب فيكف لصاو اذإ هيقسيو هلوسد معطي ناك یاعت هللا نال : لاق . عوجلا

 عمج ىازلاب زجحلا یه امو هاور نم فيحصت كلذ نأ ىعدا مث ؟ عوجلا نم رجحلا ىنني اذامو : لاق مث ؟ هنطب

 نبا ثیدح نم هحص ىف جرخأ هل اھ Ei عسيمج ىف هيلع درلا نم سانلا رثكأ دقو . ةزجح

 : لاقف ۰ عوجلا الإ انجرخأ ام : الاق؟ اکجرخآ ام : لاقف رمعو ركب اب ىأر ف ةرجاح لاب مقلب ىنلا جرخ د لاق سابع
 رجحلا ىنغي امو هلوق امأو . هب كسمتام درب ثيدحلا !ذبف . ثيدحلا « عوجلا الإ ىنجرخأ ام هديب ىسفن ىذلاو انأو

 طبر اذاف « هيلع هنطب ءان ال مايقلا نع هبحاص فءض ام ر الخ اذا نطبلا نال بلصلا مبقي هنأ هباوجل ؟ عوجلا نم

 « ناعبلا نالمحي نيلجرلا نظأ تشک : كلذ هل عقو نم ضهب لاق یح « مايقلا ىلع هبحاص ىوقو دتشا رجحلا هيلع

 . لقلاو هتمظع ىف ركفتلاب یلغشب ىأ « ینیقسیو ىنمعطي » هلوقب دارملا نوكي نأ لمتحيو . نيلجرلا لمع نطبلا اذاف

 3 للو ۰ بارشلاو مامطلا نع هيلع لابقالاو هتاجانم ىف قارغتسالاو هتبح« نيعلا ةرقو هفرامع ىذغتلاو هتدهاشع

 ءانغتسا ملعي ةبرجتو قوذ قدأ هل نمو « داسجالا ءاذغ نم مظعأ ءاذغلا اذه نوكي دق : لاقو بقا نیا حنج اذه

 ایم هنيع ترق ىذلا « هبولطع رورسملا حرفلا امس الو ىتاممجلا ءاذغلا نم ريثك نع حورلا و بلقلا ء ءاذغب مسجلا

 ' ىكحو « هب تعلو اذإ اذكب تفلك لاقي « كلذ ىف ةقشملا اولحا ىأ )٠ مالا ضو فاكلا نوکسب ( اوفلكا ) هلوق
 .. هب کل ام و دحآ ةياور ىف ( نوقيطت ام, ) هلق ۰ ةغل حصي الو : لاق مالا رسكو عطق ةزمهب هلا مهضعب نأ ضايع
 جرعالا نع دانزلا ىبأ قيرط نم لسل اذکو « ةقاط

 رحشلا ىلإ لاصولا بسا - ۰

 رليعس یی نع, فا رن هلل دبع ن £ ديزي نع مزاح ىلأ نا ىنئادح زج نب مرا - ۷

 ینح لصاویلف لصاوب نأ دارأ مست ءاوام وبال » لقب ل لوسر ب تکنو هنع للا ىضر یر دا

 رقاسو یم م هلم ىل ”تيبأ یا ؛ ؛ متايبك * تسل : لاق « هللا لوسرای صا ۳ كناف اولاق « رحساا
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 مدقت و , ثيدحلا بامصأ نم ةفئاطو دمحأ لوق هنأ مدقت دقو , هزاوج ىأ ( رحسلا ىلإ لاصولا باب ) هلق

 ديزي هخيشو « زيزعلا دبع وه (مزاح ىلبأ نبا ینئدح) وق . ةقيقح لاصوب سيل هنإ لاق نم ةيمفاشلا نم نآو « هیجوت ٠
 برط هبابو « هب ملوأ ىأ اذكب فلك : حاحصلا راتخم ىف( )١



 ۳۰۵ ۱۹۹۸ ۱۹۹۷ ثيدحلا

 نيتدح ومو ةمجمع بابخ نب هللا دبعو , هنیعب ثيدحلا اذه ىف هلبق ىذلا بابلا ف ثبللا خيش داملا نب هللا دبع نبأ وه

 ثيداحأ ةعبس فنصلا هل جرخأ دقو « ىردخلا ديعس بأ نع الإ ةياور هل دأ ل راصنالا ىلا وم نم یثدم ةلقثم ىلوالا

 ثيدح ةياور ىلع هةفاو دقو « هريسغو یزارلا متاح وبأ هقثوو « هلاح ةفرعم ىف قزوجلا فقوتو « اهناث اذه

 ثيدح ىف ةمزخ نبا دنع عقو : ( هيبنت ) . هقيرط نم قازرلا دبع هجرخأ برح نب رشب ديعس ین نع لاصولا
 هظفل و « رحسلا ىلإ هنأب قلي ىنلا لاصو دييقت هنع شمعألا نع ديمح نب ةديبع قيرط نم ةريره ىبأ نع اص ىبأ

 « كلذ لعفت كن] هللا لوسر اي : لاقف « هاف كلذ هباحعأ ضعب لعفف « رحسلا ىلا لصاوب مل هللا لوس ناک

 خیرعو رحسلا ىلإ لاصولا نع ىبنلا اص فآ ثيدح یضتقم ناف « اذه ديعس بأ ثيدح ضرامب هرهاظو . ثيدحلا

 دسقت ريغب لاصولا نع ىهنلا قالطإ لاص بأ ثيدح ىف ظوفحاو « رحسلا ىلإ لاصولاب نذإلا ديعس ىبأ ثيدح

 ةيواعم وبأ هفلاخ دقو « ةذاش هذه ديمح نب ةديبع ةياورف « ةربره ىبأ نع ةاورلا يج هيلع قفتا كلذلو « رحسلاب

 شعالا نع ريم نب هللا دبع هعب اد و « ةيواعم ىنأ نع هريغو دمحأ هجرخأ كلذ ركذي لف شعالا بادصأ طبضأ مو

 نأ لمتحي هنأب امهنيب عملا ىلإ ةيزخ نبا راشآ دقف ةظوفح ديمح نب ةديبع ةياور نوک نأ ریدقت لعو « مدقت اك
 صخ مث « لاص بأ ثيدح لمحي اذه ىلعو ؛ هضعب وأ ليلا عيمج ءاوس اقلطم الرآ لاصولا نع ب یمن نوكي
 ىبأ ثيدح ىف یپنلا لمح وأ « ديعس ىفأ ثيدح لمح اذه ىلعو , رحسلا ىلإ لاصولا حاب أف ليللا عيمحي ىبنلا
 لعأ هللاو . ميرحتلا ةهارك ىلع رحسلا قوف ام ىلع ديعس ىبأ ثيدح ىف یهنلاو « هیزنتلا ةها رك ىلع اص

 هل وأ ناك اذإ ءاضق هيلع رب مو  عوطتلا ىف نامي هيخأ ىلع رتقأ نم باپ - ۱
r 

 ا ىبأ ن نوع نع ا ۳ ان دح نوع 7 *ر فمح اتم دح راشب ن ر اشو ۸

 ءادر“الا ٣ ىو لا ابآ نام رارف «ءادر دل ىلأو نام نيب الكم ین ىخا » لاق هیبآ نع

 هل متصف راد دل وأ ءاخ . اینا ىف ةجاح هل سیل هادرکدلا وبأ كوخأ : تاق ؟ كن أش ام : اهل لاقف ةلذبتم
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 بهذ ليالا ناك الف « لک أف لاق . لك ات ىتح لک ۷, انآ ام : لاق « اص ىتاف : لاق « لک: هل لاقف امامط

 مق : نافاس لاق لیلا رخآ نم “ناکا . من :لاقف « موقی بهذ مث . منف « مث : لاق « موقي هادردلا وا

 لک طغأف « اح كيلع كلهألو « ًاقح كيلع كسفنلو « ًاقح كيلع كب رب "نإ : نامل هل لاقف ايلصف « نالا

 « نام قدس“: لیبل هل لاقف « هل كلذ رک ذن لك "یبلا 'ىتأف . هقح قح ىذ
 [ ۱۱۳٩ ىف هفرط - ۱۹۹۸ ثیدما ]

 یی نبا ثيدح هيف رکذ ( هل قفوأ ناك اذإ ءاضق هيلع ري لو عوطتلا ف رطفيل هيخأ ىلع مسقأ نم باب ) هلق
 فقأ ملف ءاضقا امأو « هنيبأس اک اپقاس ىتلا قيرطلا ىف عقب لف مسقلا ركذ امأف « ناملسو ءادردلا ىبأ ةصق ىف ةفيحج
 « نايبلا ىلإ هتجاح عم هل هنیبل ايجاو ءاضقلا نك ولو « عرادلا هرقأ دقو همدع لصآلا نأ الإ هقرط نم ءیش ىف هيلع

 هللا لوسر لاقف « مئاص lÎ : لجر لاق عضو امل . اماعط لِي ىنلل تءنص » لاق ديعس ىبأ ثيدح ىلإ ريشي هنأكو

 يرابا حض * 6 ج۷۷ - م



 موصلا بات - ۰ ۰ ۰ ۳۰

 هنأ مهفي دق « هل ققوأ ناك اذإ » هلوقو « باجالا مدع ىلع لاد وهو « قبلا هجرخآ نح هدانساو هنع ردكتملا

 ىوري « هل قفوأ ه هلوق : هر اخ قنا حب دمك شک وو ی ءاضقلا مدعو ذاوجلا نأ یرب

 هما ءضصم نيتلمب؟ ( سيمعلا وبأ انئدح ) هلوق . امف حي ىنعملاو « واولا لدب .ارلابو « ةئكاسلا واولاب

 « نوع نب رفعج الإ هنع ای وار هل تيأر الو « ةفيحج ىنأ نب نوع نع هتياور نم الإ ثيدحلا اذه رأ مو ؛ ةبتع
 ةاخاؤملا نأ یزاغلا باحصأ رکذ ( ءادردلا ىبأو ناملس نيب یب ینلا ىخآ ) هلوق . رازبلا راشأ كلذب امهدرفت ىلإ و

 كلذ نم ناكف « ةرصانملاو ةاساوملا ىلع ةصاخ نيرجابملا نيب ةرجملا لبق لوألا : نيترم تعقو ةباحصلا نيب

 دعب كلذو رجاه نأ دعب راصنالاو نيرجابملا نيب مب ىنلا ىخآ مث . بلطملا دبع نب ةزحو ةثراح نب ديز ةوخأ

 نیب و ینیب غلب ینلا یخآ ةنيدملا انءدق ال د فوع نب نمحرلا دبع ثيدح عسيبلا باتک لوآ ىن ىتآ سو « ةنيدملا همودق

 منم قححس] نبا ىم دقو « ینبب دجسملاو رمشأ ةسمخب لَو همودق دعب ناك كلذ نأ ىدقاولا ركذو« عسب رلا نب دعس

 ناکام رذ ابآ نال یدفاولا هرکنآو . یراصنآ رذنلاو ىرجابم رذ وبأف ‹ ور نب رذنملاو رذ وبأ منم ةعاج

 « انه ینلاک ءادردلا ىبأو ناملس نيب ةوخألا اضيأ قمس] نبا ركذو . ثالث ةنس دعب اهمدق او « دعب ةنيدملا مدق

 نع باوجلاو ؛ قدنخلا هدهاشم لوأو دحأ ةعقو دعب لس ام] ناملس نأ دعسس نبا هاكح امف اضيأ یدقاولا هبقعتو

 مهو كلذ دعب ىقأي نم نيب ىخا 5 لي ىنلا ناك مث « وخألا ءادتبا وه ةيئاثلا ةرجپا ر وک ذلا خراتلا نأ هلك كلذ

 اذه هدياو سا نبا هلاقام حصف « بقعتلا اذه درب ىتح ةدحاو ةعفد تمقو ةاخا وا نوک نأ مزاللاب سیل و « ارج

 نع ىورف ىرخأ ةبج نم ىدقاولا ضرتعاو . دا هللو ريرقتلا اذهب لاكشالا عفتراو حيحصلا ىف ىذلا ريخلا

 نم ةاخاؤملا عفديال اذهر : تلق . ثيراوملا ردب تعطق : لوقي ردپ دعب تمقو ةاخاؤم لك ركي ناك هنأ ىرهزلا

 نأ روكذملا ثراوتلا خسف نم مزاي الف « اهب اوثراوتیل مهنيب تدقع تناك ىلا ةصوصخلا ةاخاؤملا عفدي امنإ و « املأ
 ةحيح قرط نم ءادردلا ىبأو ناملس نيب ةاخاؤملا ركذ ءاج دقو . كلذ وحنو ةاساوألا ىلع كلذ دعب ةاخاؤاا مقنال

 ب ينا ىخآ » لاق سنا نع تباث نع ناملس نب ىفعج قيرط نم « ةباحصلا مجعم » ىف ىوغبلا ركذو « هذه ريغ
 یخآ د لاق لاله نب ديمح قيرط نم دعس نبا ىورو ؛ انه ةروكذملا ريغ امل ةصق ركذف « نامل سو ءادردلا ىلأ نيب

 ابأ نالس رازق ) هلوق . تاقث هلاجدو « ماشلا ءادردلا وبأ لزنو ةفوكحلا نابلس لزنف ءادردلا ىنأو نابلس نيب
 لاذلا ديدشتو ةدحوملاو ةانثثلا حتفب ( ةلذبت» ) هلق . ااغ ءادردلا ابأ دجوف . لب ىنلا دمع ىف ىنعي ( ءادردلا

 ةكزات انآ دارلاو ؛ ىنعمو ًانزو ةنبملا یهو لاذلا نوكسو ةدحوملا رسكب ةلذبلا باث ةسبال ىأ ةروسك-لا ةمجعملا

 نابلس ةجرت فو . دحاو ىنعملاو ةلءتفم نزو فيفختلاو ةدحولا مدقتب «ةلذتبم » ىنيمشكللو . ةنيزلا بايث سبلل

 ةئيحلا ةثر هتأرما ىأرف هيلع لخد نابلس نأ ءادردلا ىنأ نع ءادردلا مآ ىلإ رخآ دانساب « مین ىبال ةيلحلا د نم

 ةيباحص ةيملسالا دردح ىفأ تاب ةيناتحتلا نوكسو ةمجملا حتفب ةريخ ىه هذه ءادردلا مأو . ةرصتخم ةصقلا ركذف

 ءاذردلا ىبالو :ادرللا ىبأ لبق هذه ءادردلا مآ تتامو « هريغو دحآ دنس ین مب ىذلا نع اهئيدحو « ییاح تنب

 فاتكى اهركذ مدقت دقو « هلع تورو أرهد هدعب تشاع ةمج اا ةبعبأ# ءادردلا مأ اهل لاقي ىرخأ وا ما اضيأ

 ءادردلا مأ ای د هيف یراخبلا خيش راشب نب دمع نع هتیاور ىف ىذمرتلا داز ؟ ( كنأشام ام لاقف ) هل . ةالصلا

 نبا نع هيبأ 1 رع سي وأ ىلأ نبا لمءامسا ءاور « تش نإ هناکم محو رطفأ « كل فلكت و كوخأ كامد : هل



 فرد ۱۹۹۸ ثيدحلا

 « ايندلا ءاسن ىف » نوع نب رفمج نع رخآ هجو نم ىنطقرادلا ةياور ىف ( ايئدلا ىف ةجاح هل سيل ) هلوق . « ةلذبتمأ

 ءادردلا وبأ ءاجل) هلوق . « ليللا موقير راهلا موصإ » نوع نب رفعج نع ىسوم نب فسوب نع ة٤ زخ نبا هيف دازو

 ىبأ ةياور ىف اذک ( مثاص ىتاف لاف . لک ہل لاقف ) هلو. ًاماعط هيلا برقو ناماسب بحرف » ىذمرتلا داز ( هل عنصف
 فاف لک لاقف د ىذءرثلا ةياور ىفو , مثاص ىلاب بيجنا وهو ءادردلا وبأ هل لوقملاو نابلس وه «لكد لئاقلاو « رذ

 نأ بأ فيضلا وهو نابلس نأ لصاحلا « لمتحي امهالكو نابلس هل لوقلاو ءادردلا وبأ لئاقلاف اذه لعو « مئاص
 دیغو ةدابمأ .. هسفن دهج نم هعنصی امف هيأر نع هفرضي نأ هضرغو « هعم لك أي ىتح ءادردلا ىبأ ماعط نم لك أي
 هيف ىراخيأأ خيش راب نب دم نعرازبلا ةياور ىف ( لک ات یح لک انأ ام لاق ) هلوق . هنأ ما هملا هتنکش ام كلذ

 مله نب ىلع قيرط نم یطقرادلا و ؛ یسوم نب فسوي نع ةمزخ نبا ها ور اذكو « نرطفتل كيلع تمسقآ لاقف »

 مہک ةمثيخ ی قيرط نم نابح نباو « مبظعلا دبع نب سارعلاو ةبيشىبأ ىنبا ناثعوركب ىأ قيرط نم قاربطلاو هریغو
 هريغ نم كلذ ىراخبلا غلب و « ىراخبلا هب ثدحخ ال ةلمججا هذه ركذي مل راشب نب دم نأكف « هب نوع نب رفعج نع

 دمع نع بدالا باتک ىف یراخبلا هداعأ دقو « هتباور ىف عقت مل نإو اهتم ىلإ اريشم ةجرتلا ىف ةدايزلا هذه لمعتساف

 قايسلا اذه ىف مسقلا نإ : رينملا نراك حارشلا ضعب لوق نع كاذب ىنغأو « اضيأ اهركذي ملو دانسالا اذهب راشب نبا

 عنص باب د بدالا ىف فنصلا مجرتو « اهدراو الإ کنم نإو : ىلامت هلوق ىف ردق اک « لک آب انآ ام د ظفل لبق ردقم
 دو جرا فضال فلكتلا نع ىجلا ىف نابلس نع یورب ثيدح ىلإ كلذب راشأو « فيضلل فلكستلاو ماعطلا

 غوسيف ءىش هدنع نكي مل ناف « هدنع سيل ام فلكتي الو هدنعام هفضل برقي هنأ امهنب عمجاو « نيل دنسب هريغو

 . « هدنع تاب ممد هريغو 4« زخ نبا ةيادد ینو « هلوأ ىف ىأ ( ليللا ناك الف ) هلوق ١ هوحنو خبطلاب فلكتلا ذئنيح

 هل لافف » لسرم رخآ هجر نم دعس نبا داز « مت نابلس هل لاقف » هريغو ىذمرتلا ةياود ىف ( مت لاقف موقي ) هلوق
 ىف وه اذكو , رحسلا دنع ىأ ( ليللا رخآ ىف ناك الف ) هلوق . « رل لصأ و ىبرل موصأ نأ ىنمنمتأ ءادردلا وبأ

 ىف ( ایلصف ) هلوق ۰ « حبصلا هج و ىف ناك ملف » ىنطقرادللو « حبصلا دنع ناكابلف » ىذمرتلا دنعو « ةعزخ نبا ةياور

 ناو ىذمرتلا داز ( اقح كيلع كلهآلو ) هلوق . « ةالصلا ىلإ اجرخ مث امکر مث اضوتف اماقف » ىناربطلا ةياور
 ( لر ىنلا قاف ) هلق . ءكلهأ تئاو « منو لصو « رطفاو صف » ىنطقرادلا داز « اقح كيلع كفيضلو » ةعيزخ
 ب ىنلا ربخيل ءادردلا وبأ اندف ؛ ةالصاا ىلإ اجرخ مث » یطقرادلا ةياور ىفو « ةينثتلاب « ايتأف » ىذمرتلا ةياور ىف

 ىنلا نأ ةياورلا هذه ینف « نابلس لاق ام لمم « اقح كيلع كدسجل نإ ءادردلا ابأ اي : هل لاقف « نابلس هل لاق ىنلاب
 نيب عما لمتحيف « راشب نإ دم ةياور ىف كلذ سيلو « اههنيب رادام ىحولا قيرطب لع هنأب امیلا راشأ هب
 ثيدحلا اذه یورو . نالس قدص : هل لاقف لاحلا ةروص ىلع ءادردلا وبأ هعلطأ مث الوأ كاذب امبفشاكهنأ نيرمالا
 ناك » لاق هظفل و ءادردلا بأ دنع امف نالس تاب ىتلا ةليللا نيعف السرم نيريس نب دم نع رخآ هجو نم ىناربطلا
 : إب ىنلا لاقف , اهرخآ ىف دازو ةرصتخم ةمقلا ركذف « نابلس هاتف « ابموي موصيو ةعجلا ةليل ىح ءادردلا رب
 هب ىتلا لاقف ه اف أ ةروكذملا معن ىأ ةياور قو . ءادردلا يآ مسا رك وعو « یبتنا « كنم هقفأ نابلس « رگ وع

 دناوفلا نم ثيدحلا اذه ىفو . « ايلع نابلس عبشأ دقل ةروكذملا دعس نبا ةياور ىفو « ملا نم نابلس قو دقل ه

 بت رتي امع لاؤسلاو , ةجاحلا ةيبنجالا ةبطاخم زاوجو « مدنع تيبملاو ناوخإلا ةدايزو « هللا ىف ةاخاؤملا ةيعورشم
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 رخآ ماسق لضف هیفو « لفغأ نم هسنتو ملسلل حصنلا هيفو « لئاسلاب قلعتبال رهاظلا ىف ناك ناو ةحلصلا هيلع

 توبث هنم ذوب دقو ةرشعلا نسح ىف جوزلا ىلع ةأرملا قح توبثو ؛ اهجوزل ةأرملا نيزت ةبعورشم هيفو « ليللا

 ىبنلا زاوج هيفو . كلذ ىلع هب ىنلا هدرقو « كلهأ تئاو » لاق مث ءاقح كيلع كلهآلو » هلوقل .طولا ىف اهقح
 ابلعف حجارلا ةب ودنل اوآ ةبجاولا ةبولطلا قوقحلا تيوفتو للملاو .آسلا ىلإ ىضفي كلذ نأ ىشخ اذإ تابحتسلا نع

 . اناودعو ابلظ هان نع صوصخم ةالصلا نع ايلصء ىه نم ىلع دراولا ديعولا اما و « روكذملا بحتسملا لعف ىلع

 . صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ثيدح ىلع مالكلا ف كلذل نايب دي زم ىتأيسو « ةدابعلا ف سفنلا ىلع لملا ةيهارك هبفو

 بحتسي هنأ الإ ءاضق هيلع اولعجي لو روما لوق وهو « فنصملا هل مجرت اک عوطتلا موص نم رطفلا زاوج هيفو

 هب قدصتب لو عجد مث هب قدصتيل لام بهذ نكالثم كلذا برض هنأ سابع نبا نع قازرلا دبع یورو ۰ كلذ هل
 امدف ةمئاص یهو لب ىنلا ىلع تلخد اهنا » “ىلاه مأ ثيدح مهتجح نمو ؛ هضعب كس و هضعبب قدصت وأ

 : لاق . ال تلاق ؟ ناضمر نم اموب نيضقت تنكأ : لاقف كلذ نع هتلأس مث « تبرشف اهلوان مث « برشف بارشب

 « هضقت الف تنش ناو هضقاف تنش ناف اغوطت ناک ناو « هناکم یوصف ءاضق نم ناك نا و ةياور فو « سأب الف

 زاوجلا كلام نعو . بابلا لر ىف هركذ مدقت ديعس ىنأ ثيدح نم دهاش هلو « ىئاسنلاو ىذمرتلاو دمحأ هجرخأ
 هريغو ىواحطلا هركذ اقلطم ءاضقلا همزاب ةفينح ىنأ نعو ۰ رذع رغب ءاضقلا تايئاو ملا و , رذعب ءاضقلا مدعو

 نق « اهف هيلع هريغ ساقيال ماكحأب زاتما جحلا نأب بقءتو , اقافتا ءءاضق هيلع ناف عوطتلا حح دسفأ نمي همبشو

 صنلا ةلباقم ىف سايق هن الو « اقرتفاف هيف ىضملاب هدسفم سؤيال مايصلاو هدساف ىف یضلاب هدسفم موی جا نأ كلذ
 نم جتحاو « رذعب هموص دسفأ نبع ءاضقلا بوجو مدع ىلع عامجإلا لقنف ربلا دبع نبا برغآ و « هب ربتعي الف

 تنك » تلاق ةشئاع نع ةورع نه ىرهزلا نع ناقرب نب رفعج قبرط نم فاسنلاو ىذمرتلا ىور ام ءاضآلا بجوأ

 تيبب تناكو ةصفح هيلا یت ردیف علب هللا لوسر ءاجل ‹ هنم انک أف هانمتشا ماعط ال ضرعف ٠ نتعاص ةصفحو انأ

 ةصفح ىبأ نبا هاور : ىذمرتلا لاق « هناکم رخآ اموي ايضقا » لاقف كلذ تركذف « هلا لوسد اب : تلاقف ابيبأ
 ظافحلا نم مهريغو ةئيبع ناو دعس نب دایزو رمعمو كلام هاورو . اذه لثم ىرهزلا نع رضخالا ىبأ نب حاصو
 ىف ةورع نم عمسأ مل : لاقف هنع ىرهزلا لا هنأ ركذ جرج نبا نال حصأ وهو السم ةدلاع نع ىرهزلا نع

 ؛ أطخ اذه : فاسنلا لاقو « كلذك هدنسأ مث هركذف « ةشئاع لأس نم ضعب نع سان نم تعمس نكلو « ًائيش اذه

 « هلاسرإ ىلع تاقثلا قفتا : لالخلا لاقو . ال لاقف ؟ ةورع نع وهآ هنع یرهزلا لثس : هتیاور ف ةنينع نا لافو

 كلام نع هب قئويال نم هاود دقو . اذه ةدناع ثيدح فعضب كسلا ىلع ظافلا دراوتو . هلصو نم ذشو
 نم هلو . اعوطت ناك امهمامص نا : لاقف هتیاور ىف كلام نيبو « « كلام بئارغ » ىف ینطقرادلا هرکذ الوصوم

 ملاح ةلابم یاسنلاو یراخباو دحآ هفعضو « ةشئاع نع ةورع نع ليمز قيرط نم دواد نآ دنع ىرخأ قيرط
 هيلا ةواشالا تمدقت اک عوطتلا موص نم رطفب ناك علي هنأ ةشئاع نع حص دقف اطوفحم نوکی نأ ریدقت لعو « لیمز

 اف اسنلا فعض دقو « ةناكم امون موصآ نکل : لاق مث لك أف » مهضعب همق دازو « اموص راها اب یون نم باب » ىف

 ۶ ىطرقلا لوق امأو « بدنلا ىلع ءاضقلاب سالا لمحم امهنيب عمجيف ةحصلا ريدقت ىلعو « اهئطخي کحو ةدايزلا هذه
 رذملا اذه نأ ىلع فقوتيف « ةفايضلا رذعل و نابلس مقا ناك ءادردلا ىبأ راطفإ ناب ةفيحج ىبأ ثيدح نع باحي
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 هيلع فلح نم الو هب لزن فيضل رطفبال هنأ كلام بهذم نه نيتلا نا لقن دقو « راطفإلا حييت ىتلا راذعالا نم

 نا د سنأ ثيدح نم باوبأ دعب أسر. رطفيالو صك نرطفل هقاب ره فلح ول اذكو « قاتعلاو قالطلاب

 مرغ ف سيل : لاقف ةيمشاحلا ىف رينملا نا فصنأ دقو « اعوطت اعاص ناكو « رطفي مل لس مأ راز امل لب ىنلا

 صاخلا نأ الإ ( مكلابعأ اولطبت الو إل ىلاعت هلرتكح ةماعلا ةلدآلا الإ رذع ريغ نم لفنلا ةروص ىف لكألا

 هيلع ءاضق الف اروذعم نوكيف ادمتجو الوأتم رطفأ ءادردلا ابآ نإ بلهملا لوقو « نال تیدحک ماعلا ىلع مدقي

 مب ینلا نأ مث . ءاضقلا هيلع بجول هدنع ءادردلا ىبأ رذم لش دحأ رطفأ ولف ۰ كلام بهذم ىلع قيظنبال

 جتحا نمو : بلا دبع نبا لاق دقو « علم لوسرلا صن ىلإ داحصلا بهذم نه قرتف ءادردلا ىبأ لعف بوص

 كاذب دارملا نأ ىلع رنک ال ناف ؛ علا لهأ لاوقأب لهاج وف ( ملاعأ اولطبت الو ) ىلاعت هلوقب اذه ىف

 کلاعآ اوطبنال :نورخآ لاقو . هت اهوصلخآ لب ءابرلاب کلاه اولطبتال لاق هن اکءایرلا نع یہا

 هريغو رذنب هسفن ىلع بجوأ الو هيلع هللا هضرفي ملام لاطب] نع یبنلا كلذب دارملا ناك ولو . رئابكلا باكتراب

 ةمجرتلا هذه : ( هيبنت ) . لعأ هاو كلذب نولرقيال مو بجاولا موصلا نم رطفلا حبيب امي الإ راطفإلا هيلع عنتمال

 مث ؟ال مآ هيف لرخدلاب همامت مزاي له عرطنا موص مب اهم فصلا أدب « عوطتلا باوبأ لوأ نآلا اهنم انغرف ىتا

 بيت رتلا نم هراتخا ام ىلع هباوبأ ةيقب دروأ

 نابمش م وص تسيساب - ۳

 لا ضر ةشلاع نع َةَلَس ىبأ نع رضنلا ىلأ نع كلام انريخأ ناسوب كنب وال اتم - ٩

 "لوسر تیر امو : موصب ال لوقن یتح "رطقی و رطنی ال لوق یتح ؛موصب هني هلا لوسر ناک» تلاق اهنع

 ناش قادس اما راک | عار امو ناشر الا رهش "مايع لکتسا شنا
 [ 5458و ۱۹۷۰ : ىف هافرط - ۱۹۱۹ ثيدحلا ]

 هتک دح اهنع فا یفر ةشئاع "نأ لس ىبأ نم 'ىحب نع ماشه اتدح اضف نب دام اتو - ۷۰

 : لوقی ناکو « هلك نابنش موصب ناکو «نابنش نم رنک أ أر هش موصب قالو ىنلا نكي ل » تلاق

 ناو هيلع موود ام هيي ئنلا ىلإ قالصلا ٌبَحأو . اول ی "مال هللا ناف « نوقیطت ام لمعلا نم اوذخ

 « اهيلع مواد الص ىلص اذإ "ناکو . تق
 دييقتلا نم هقلطم فو صصختلا نم همومع ىف ان كلذب حرصب مل هناكو « هبايحتسا ىأ ( نابعش موص باب ) هلوق

 ینلا نملوآ اذهو « مارحلا بجرربش جرخم نأ دعب تاراغلا فوأ هايملا بلط ىف مشتل نابعش یسو . هنايب قيس اک

 ةياود ینو « هللا ديبع نب مع ىلوم » لم داز ىتدملا ملاس وه ( رضنلا ىبأ نع ) هلوق . كلذ ريغ هيف لیقو « هلبق
 ىف ( ةثئاع نع ) هلوق . مهثدح هنأ رضالا ىنأ نع كلام نع «بارغلا » ىف یطقرادلاو ىئاسنلا دنع بهو نا

 «ةبلس فأ نع ىح نعو هف هلوقو . بابلا ىبدح یا ىف وهو 6 هتدح ةشئاع نأ ةلس ىلأ نعريثكى أ نب ىحي ةياور

 دلع ناك ىبأ نب ديزو ميهاربإ نب دمع امهقفاوو یو رضنلا وبأ قفتاو « ريثكى بأ نب ىحي نع » لسم ةياور یف
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 ىبأ نب ملاسو ديعس نب ىح مهفلاغو . ةشئاع نع ةبلس ىبأ نع هايإ مهتياود ىلع ىذمرتلا دنع ورمع نب دجمو ىئاسنلا

 داسا اذه : دعجلا ىبأ نب ملاس قيرط بقع ىذمرتلا لاقو « ىناسنلا امهجرخآ ةبلس مأ نع ةبلس ىب نع هايورف دعجلا
 ىميتلا ميهاربا نب دم نأ هديؤيو : تاق . ةبلس مأو ةثئاع نم لك نع ها ور ةلس وبأ نوكي نأ لمتح و « حیح

 رک ال اذک (امایص رنک أ ) لوق ۰ اسلا امهجرخآ یرخآ ةرات ةلس مأ نعو ةرات ةشئاع نع ةلس نآ نع هاور

 نم ىأر ىلع فلآ ريغب امایص بتک مهضعب لسل و مو وهو « ضفخلاب یور هنأ لیپسلا کحو « بصنلاب ةاورلا
 اريثك فاضت لصفأ ةفبص نآل فاضم هنأ نظ ةاورلا ضمب نأ وأ « اضوفخم موتف فلأ ريغب بوصنملا ىلع فقي

 « نابعش ىف » هلوقو , تيأر ىلوعفم ىناث وهو بصنلاب ءرثكأ , هلوقو . اعطق انه حصيال كلذو « ةفاضم اهمهوتف
 نم) هلو . هاوس امف همايص نم رک أ اعوطت نابعش ىف هماص ناکو« هریغو نابعش ىف موصي ناكىنعملاو امايصب قلعتي

 دنع ةشئاع نع ةلس ىلأ نع دمبل ىلأ نبا داز « هلك نابعش موصي ناك هناف » ريثكىنأ نب یحم ثيدح ىف داز (نابعش

 دارملا نأ يبي اذهو « حلا موصي ناك لب » ظفلب هجولا اذه نم ىمفاشلا هاورو « الی الإ نابعش موصي ناك» سم

 ىأ « ناضمرب هلصب نابعش الإ امان ارش ةئسلا نم موصبال ناكهنأ » هريغو دواد ىلأ دنع ةباس مأ ثيدح ىف هلوقب
 لوقي نأ رشا مک ماص اذإ برملا مالک ین زئاج : لاق هنا كرابملا نبا نع ىذمرتلا لقن و , همظعم موصب ناك

 كرابملا نبا نأك : ىذمرتلا لاق « هرمأ ضعبب لغتشاو یثعت دق هلعلو عمجأ هتلبل نالف مات لاقيو « هلك ربشلا ماص
 زاجم وهو رنک الا لكلاب دارملا نأو اهل ةصصخم ةيناثلل ةرسفم ىلوالا ةياورلا نأ هلصاحو « كلذب نيثيدحلا نيب عمج

 فانم ضعبلاب هريسفتف , زوجتلا عفدو لومشلا ةدارال ديك أت لكلا نال : لاق یبطلا هدعبتسا و « لاعتسالا ليلق
 ليقو « ناضمرک لک بجا و هنأ موتی الثا ىرخأ همظعم موصي و ةرات هلك نامعش موصي ناك هنأ ىلع لمحیف : لاق « هل

 مايص نم هنم ائيش لخم الف اروط هئانثأ نمو ىرخأ هرخآ نمو ةرات هلوأ نم موصي ناك هنأ « هلك» ام وقب دارملا

 ريكألا دارملاو ةغلابملا ىلع ةشئاع لوق لمحي نأ امإ : رينملا نب نيزلا لاقو . ضعب نود مايصب هضعب صخب الو
 تريخأو نابعش رثكأ موصي ناك هنأ هرمأ لوأ نع تربخاف لوالا اهلوف نع رخأتم ىناثلا افق نأب عمجب نأ امإو

 نب هللا دبع ةيأور هديؤيو . باوصلا وه لوالاو « هفلكت نخ الو . ها هلك هموصي ناك هنأ هرمآر خآ نع اینا

 ريغ ةنيدلا مدق ذنم طق الماك اربش ماص الو » هظفل و یاسنلا دنع اع ماشه نب دعسو لسم دنع ةشلاع نع قيقش

 نم لب هراثك] ىف ةكحلا ىف فلتخاو . اذه دعب ىذلا بابلا ىف ةروكذملا سابع نبا ثيدح لثم وهو « ناضمر

 راشأ « نابعش ف اهيضقيف عمتجتف هريغ وأ رفسل رهش لك نم مايأ ةثالثلا موص نع لفتشی ناك : ليقف نابعش موص

 نع ىسيع هيخأ نع ليل دآ نبا قيرط نم طسوالا ىف ىلاربطلا هجر خأ فيعض ثيدح هيفو « لاطب نبا كلذ ىلا
 ةئسلا موص هيلع عمتجي ىتح كلذ رخأ ا رف ؛ ربش لك نم مايأ ةثالث موصي لب هلا لوسر ناك » ةشئاع نع هيبأ

 كلذ عنصب ناك ليقو « هاورام فعض ىلع لاد هدعب یذلا و بابلا ثيدحو فبعض لليل ىبأ ناو « نابعش موصيف

 لثس » لاق سنأ نع تب اث نع ىموم نب ةقدص قيرط نم یذمرتلا هجرخأ رخآ ثيدح هيف دروو « ناضمر ميظعتل

 مدنع ةقدصو « بيرغ ثيدح یذمرتلا لق « ناضمر ميظعتل نابعش لات ناضمر دعب لضفأ موصلا ىأ يقلب ىنلا

 موص ناضمر دعب موصلا لضفأ د اعوفرم ةريره ىبأ ثيدح نم لسم هاورام هضراعب و : تاق . ىوقلا كاذب سيل

 نابعش ىف ناضمر نم نبلعام نيضقي نك هءاسن نأ هريغ نود نابعش ىف مايصلا نم هراثك ] يف ةمكحلا لیقو . « مرحلا
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 نك نہنوکل كلذ نأ هيف درو ها نابعش ىلإ ناضمر ءاضق نرخؤب نك نمنوك ىف ةك لا ىف مدقتام سکع اذهو

 ىف موصلا نم رثكي ناكو « ضرتفم هموصو ناضمر هبقعب هنأ كلذ ىف ةكملا ليقو , موصلا نع ب هعم نلغتشي

 كثيدح ىف ءاجام كلذ ىف ىلوالاو « ناضمر مای ىف كلذب عوطتلا نم هتوفي ال هريغ نیرهش ىف موصبام ردق نايعش

 موصت كرأ مل ها لوسد اي تلق » لاق دیز نب ةماسأ نع ةميزخ نبا هحصصو دواد وبأو یناسنلا هج رخ ىضم ام حصأ

 هيف عفرت رهش وهو « ناضمرو بجر نيب هنع سانلا لفغي رهش كلذ : لاق « نابعش نم موصتام روپشلا نم رپش نم

 نا » هيف لاق نكل ىمي بأ دنع ةشئاع ثيدح نم هوحنو « مئاص انأو لمع عفري نأ بحأف نيملاعلا بر ىلإ لاعالا
 سم مدقتام نيبو اذه نيب ضراعت الو « مئاص انأو ىلجأ ىنيتأي نا بحأف « ةنسلا كلت ةتيم سفن لک ب تكي هللا
 « ىناثلا نابعش فصن موص نع ىبنلا نم ءاجام اذكو « نيمو وأ موب موصب ناضمد مدقت نع یمن ف ثيداحألا
 لضف ىلع ليلد ثيدحلا فو . هداتعا مايص ىف مايألا كلت لخدي مل نم ىلع ىهنلا لمحي ناب رهاظ امبنيب عملا ناف
 ةنأب هيف عقيام مایصلا لضفأ نإ هلوق عم مرحلا ىف موصلا نم رثكي مل هنوک نع ىوونلا باجأو ؛ نابعش ىف موصل
 راذعألا نم هيف هل قفتا وأ « مرحلا ىف موصلا ةرنک نم نكمتي لف هرمع رخآ ىف الا كلذ لء ام نوكي نأ لمتح

 ةيقب یلعو « اولع یح هللا لميال » هلوق ىلع مالكلا مدقت دقو . هيف موصلا ةرثك م هعنم ام الثم ضرملاو رفسلاب

 نأ ىلإ ةراشالا ثيدحلل كلذ ةبسانمو « نامالا باتک رخآ ىف وهو <« همودأ هلا ىلا نيدلا بحأ باب » ىف ثردحلا
 هيلع ىشخ ةدابعلا نم ءىش ىف هسفن دهجآ نم نأ و « قیطب ناکام قاطا نم الإ هيف هب ىسأتي نأ ىغبني ال لب همايص

 لیلقلاف « تعطقنا اذإ اهترتك ىف سفنلا دہج نم ىلوأ تلق ناو ةدابعلا ىلع ةموادملاو « هکرت ىلإ یضفیف لمر نأ

 می ىف عوطتلا ةالص ىلع لِي هتموادم ىلع مالكلا مدقت دقو « ابلاغ عطقنملا ريثكلا نم لضفأ مئادلا

 هراطفإ و ب ینلا موص نم كذب ام اپ - ۳

 ساب نا نع رج رز ہدیعس نع رشب يبلأ نع ةناوع وبأ انئدح لب نب یموم اشو - 0
 لاو ال : ”لئاقلا لوقب ىّتح موصبو « ناضم ر ريغ طق الماك ريش لل وبلا ماص ام د لاق ابن لا ىضر

 « موصیال اوال : الا لوقي ىتح ”رطفبتو « طفل
  eheهُم  ۰ aس  ے2 . ۰ ۹9 3

  7 — ۷۲هنع هلا يضر اسنأ مس هنأ دیح نع رفعج "نب دمت یئدح لاق هللا ردبع "نم زبزعلا دبع

 ۳۹ ۰ ۹ ۰۰ 0 2 N ۳ : ۳۹۰۳9 ۰ لاص ء 2 0
 رطفي ال نأ نظن یتح موصب و « نم موصب ال نأ نظن یتح روشلا نم طفي هسته رشا لوسر ناک» لوقب

 لاس ”هنا ديت نع ناولس لاقو ۰ € هتبار الإ el) الو هتبأر الإ 1 ليلا نم ا هادت ال ناکو : بش هنم

 ع موسلا ىف نأ

 مايص نع "هنع لا یضر انآ تلأس لاق دی ان ربخا هرحألا دلاخ وبأ ان ربخآ مع شرج - ۳

 لیلا نم الو « هتيأر الإ ارطفم الو « هتيأر الإ ًامئاص رهشلا "نم هارآ "نأ ٌبحأ ؛تنک ام » لاقف يش هل



 موسلا باتك ۰ ۳۹۹
 و 8

 تمعت الو « هلي لا لوسر جم نیا و هرب رج 0 ا 1 و یاب

 ١  Ddابا  eنار ا ی بین ٠ ( ریذلا نب نيزلا لاق . همايص للخ ىف ىأ :
 ىف موصلا راثک ی ه ءادتفالا ىف ةمالل بيغرتلا مهفيل اهقلطأو مس ینلا هذه لب ق ىلا ةمجرتاا فصلا فضي مل

 نابعش ٠ سايع نبا ثيدح لرآلا : نيثردح بابلا ىف ىراخبلا ركذ مث . كلذ ف ی ینا اا لاح حرش هذبب دصقو .

N E O TE (3 

 ریبج ن دیعس ثل أس » ميكح نب نامثع قیرط نم لسو « هلع هدنس ىف یسلابطاا د واد وبأ هجرخأ « ريبج نب ديعس

 ةبعش ةياور ىف ( نانعمر ريغاطق الماكا يا ماصام) هلو . « سابع نبا تعم“ : لاقف بجر مايص نع

 هلوق ۰ «ناضمر ريغ ةنيدملا مدق ذنم امات ارش » یسلابطلا دواد ىبأ ةياور ىفو « اعباتتم ارش ماصام » اسم دنع

 (رطفيال هللاو ال لئاقلا لوقب ىت>) هلق . « موصي ناكو » ىراخبلا امجرخآ ىلا قيرطلا نم لس ةياور ىف (موصيو)
 ىأ ( رفعج نب دمع ىنثدح ) هلق : سنأ ثيدح ىناثلا ثيدحلا . « رطفي نأ ديرب ام اولوقي ىتح ه ةبعش ةياود ىف
 زوحيو « لوهجلل ءانبلا ىلع ةيناتحتااب و عملا نونب ( نظن ىح ) ه3 . ليوطلا وه ديمحو « ىندملا ريثك فى أ نبا
 حتفب ( موصيال نآ) هلوق . اعم حتفلاو مضااب ىور هناف « هتيأر الا , كلذ دعب هلوق هدیژیو « ةبطاخلا ىلع ةانثملاب

 مالس نبا وه د رذ ىبألو رثک الا اذك (دمح ىنثدح) هلوق . عفرلا و بصنلا موصي ىفذوحيو ةزمحلا « ٠ لاو ) هلوق

 نم ماتلا عسبقتلا دعب هرأ مل نكن لالب نبا وه اذه ناملس نأ نظأ ا نع ناملس

 اسنأ تل أس » هيفو اذه بقع هثیدح فنصاا لصو دقو « حالا دلاخ وأ نابح نب نایلس هنأ ىلريظف هثيدح
 لاقو ةالصلا ىف ثيدحلا اذه ضعب مدقت نكل « رفعج نب دمج قيرط نم متأ ثيدحلا ركذف « هب ىنلا مايص نع
 ةراشالا تمدقت اک ةديرم واولا نوكت نأ لمتو « ددعتلا لع لدي اذبف ءرحألا دلاخ وبأو نابلس هعبات » هيف

 نراك مايقلاو مايصلاب عوطتلا ىف هلاح نأ ىنعي ( هتيأد الإ اناص رہشلا نم هارأ نأ بحأ تنكام ) هلق . هيلا
 ةرات و رهشلا لوأ نم ةرات موصي ناک م5« هرخ .] نم ةراتو هطسو ىف ةرات و ليللا لوأ نم موقب ةرات ناكف « فاتخي

 رشا تاقوأ نم تقو ىف وأ اعماق ليللا تاقوأ نم تقو ىف هارب نأ دارأ نم ناکف « هرخآ نم ةراتو هطسو نم
 هنأ دارلا سيل و ءربخلا ىنعم اذه « هارب نأ دارأ ام قفو ىلع ماص وأ ماق هفداصي نأ دب الف ةرملا دعب ةرملا هبقارف امي اص

 ىلص اذإ ناكو » هلبق بابلا ىف ةشئاع لوق اذه ىلع لكشي الو . امابق ليللا بعوتسب ناك هنأ الو موصاا درسي ناك

 ابتار هذختا ام كلذب دارملا نال « ةعد هلمع ناك» باوبأ دعب ةتالا یرخالا ةياورلا ىف هلوقو « الع مواد ةالص

 ةلمهملا رسکب ( تسسم الو ) هلوق . لعأ هللاو ضراعتلا امهرهاظف الو نيئيدحلا نيب عملا هجو اذهف « ةلفانلا قلطمال

 هسمأو هشآ هعراضم ىف لاقب و « ءارفلا اهاكح ةغل اهحتفو ىلوألا ميلا رسكب تمش اذكو « حصف الا ىلع لوالا
 خد نم » یپیمشکلاو رثكالل اذك ( ةحناد نم ) هلوق . وکلا ةا لع مضلابو حصف الا ىلع امف حتفلاب
 هيلع لامبا ةلمجو لالجلا لجو لاکلا لك وهف اقلخو اقلخ تافصلا لمك أ ىلع ناك علي هنأ هيفو . « لس هللا لوسر
 ةيوبنلا ةريسلا لئاوأ ىف « لب ىنلا ةفص باب » ف ثيدحلا اذه هنمضت ام حرش ىنأيسو « مالسلاو ةالصلا لضفأ



 ۳۷ ۱۹۷۵۰۱۹۷ ثيدحلا

 صنخمال قلطلا لفنلا موص نأ و « رهش لک ف موصلاب لفنتلا بابحتسا بابلا قدح ىفو . فوتسم ىلاعت هللا ءاش نا

 « ةمآلا ىلع قشيف هب ىدتتي الل كلذ كرت هنأككو , هلك لبللا ماقالو رهدلا مهي. هل هنأو ‹ هنع یہ ام الإ نامزب

 0 رطفأو ماصف : ىطسولا ةةيرطلا ةدابعلا نم كاس هيكل < هياع ردتقال كلذ 5 را ول ام ةوقلا نم ىل ءأ دق ناك ناو

نم كانه نكي مل ناو ء ىذلا ىلع فاملا سابو نا ثيدح قو. بلپلا كلذ ىلإ راشأ 3 مانو ماقو
 ف ةغلام هن 

 عماسلا سفن ىف هديكأت

 و ا دا
 لاق ةَدَس وبأ ين دح لاق 7 ان دح ع انثدح ليعامسإ ن "نوراه ا ربخآ قاحلا شی - ۶:

 « ثيدحلا رکذف « للي هللا هلوسر لع لخت » لاق امنع ا یضر صاعلا نب ورع نب هلا دبع ین دح

 فصن : لاق ؟ دواد مونصامو : تقف . اًح كيلع كو إو اقع يلع كرو زا "نإ » ىنعي

 « رها

 ناك هنكل حضوأ ناكل رطفلا ىف فيضلا قح لاق ول : رينملا نب نيزلا لاق ( موصلا ف فيضلا قح باب ) هلوق

 ( قمعإ انثدح ) هلوق . زجوأو رصخأ هب مجرتام نأکو . موصلا نم لوقي نأ جاتحیف موصلا نیم هنم مال

 هيوهاد نبا هنأب «جرختسملا » ىف يعن وبأ مزج نكل : تلق . مهنم دحأ دنع اذه قت بسني مل ىابجلا ىلع وبأ لاق

 هخويش نع ةياورلا ىف لوقیال هيوهار نبا نأ هدیژپو , ق نع ىراخبلا هجرخآ : لاق مث هدنسم نم هجرخآ هنال

 ىراخبلا ىف هل سيل اقودص ارجات ناك زازحلا وه هخيش ليعامسا نب نوراهو « انه وه كلذكو رابخإلا ةغيص الإ

 نيثيدحلا نم الك جزخأ دقو « كرابلا نب ىلع نع هتياور نم امهالك فاكتعالا ىف رخآ ثيدحو ثيدحلا اذه ىوس

 ارضتخم هدروأ اذکه ( ثيدحلا ركذف لب هللا لوسر ىلع لخد ) هلق ۰ ريثك ىبأ نبا وه یو « هقيرط ريغ نم

 یراخبلا ةقيرط ىلع وهو « ثيدحلا نم ركذام رخآ ىلإ « اةح كيلع كروزل نا ىنعي » هلوقب هنم دارلا ىراخبلا رسفو

 قيرط نم بدألا ىف هدروأو « ىعازوألا قيرط نم هيلي ىذلا بابلا ىف هدروأ دقو « كثيدحلا راصتخا زاوج ىف

 نمو ؛ بيسملا نب ديعسو ةللس ىبأ نع ىرهزلا قيرط نم ابیرق هدروأو « ريثك ىبأ نب ىحي نع امهالك لعلا نيسح

 ثيدحلاب صاعلا نب وربع نب هلا دبع نع مهلك حاملا ىبأو دهاجم قيرط نمو « نيهجو نم یعالا سابعلا ىنأ قيرط

 نم مهنف «ارصت و الوطم ورمع نب هللا دبع نع نييماشلاو نيد رصمااو نیبفوکلا نم ةءامج هاورو ءارصتخميو الوطم

 نم دحأ ةياود نم هرأ لو , اهلك ةصقلا قاس نم مهنمو مايصلا ةصق ىلع رصتقا نم مهنمو ةالصلا ةصق ىلع رصتقا

 نم مهتم لك ةياور قام ىلع هبنأ و « هيلي ینلا بابلا ىف هيلع مالكلا ركذأسو « هنع مهتياور ةرثك عم هنع نييرصملا

 ىلاعت هللا ءاش نإ بدآلا باتک ىف فيضلا قحص قلعتیام یأیسو « دجهتلا باوبأ ىف هحرش مدقتام ىوس ةدئاز ةدئاف

 ناعتسلا وهو

 موصلا ىف مسجلا ”قح ساپ - ۵

 یئدح لاق ريثك ىلأ نب يع نيل د لاق ةيعاز وألا نتي ۳ دع خا لناقم "نیا شرم — ۷6

 یرابلا حخ * ع ج۲۸ - م



 موصلا پاتک ب ۰ ۳۸

 "دبعاب : هلي لا ”لوسر یل لاق » امپنع فا یضر صاعلا نب ورمع نب هلا دبع ىنثدح لاق نج را دبع نال 3

 و « 'رطفأو' 2 لمفت الف : لاق . هللا ل نا لي ”تاقف؟ لیلا موفق اهنا وع ها ربا ملأ وا

 ”كيلع 2 رو زا "ناو « ًاقح كيلع كجو زل ناو « تح كيلع كنیم "نو « اةح كيلع كدسجل ناف « منو

 أ ةثالث رمش "لك وصت نأ بن "نإ . اقح

 الو السلا هيلع واد هللا ین مایص مف : لاق ةكوق دجأ ىنإ هللا لوسراپ : تاق . "ىلع د شف ”تددشف . هلك

 2 و ۳ 1 ۱

 رهدلا "مایص كلذ نذاف «اطاثمآ رشع ةنسح لکب كلل ناف « ماي

 لوقی وللا دبع ناکف . رها فمن : لاق ؟ مالسلا هيلع دواد ملا ین مايص ناك امو : تلق . هيلع "دز

 ۱ لب یا ةصحر تبق ىتتيلاي : ربك ام دعب

 وأ ابجا و نوکی نأ نم معأ « بولطلا انه قحلاب دارلاو « عرطتلا لع ىأ ( موصلا ىف مسجلا قح باب ) هلوق
 . كرابملا نبا وه ( هللا دبع انربخأ ) هلوق ٠ انه ادام سيلو فلتلا فاع اذإ ام, صتخيف بجاولا اماق ۰ ابودنم

 هللا ين اي لب تلقف » ىحي نع رامع نب همركع ةياور نم لَم داذ ( لیلا موقتو راهلا موصت كنأ ربخأ ملأ ) هلوق

 ليللا نموفألو رابنلا نموصا هاو لوقأ فآ لر هللا لوسد ربخأ » هيلب ىذلا بابلا فو  ريخلا الإ كلذب درآ و

 تک دق ین یخآ نبا اي : ورمع نب هللا دبع ل لاق » لاق ةلس ىبأ نع يهاربا نب دمع قیرط نم ناسنللو « تشعام

 لئاضف » ىف ىنأيو « ةليل لک یف نآر قلا نآرقالو یهدلا نموصال : تلق ىح «ادیدش اداهنجا دبتجأ نأ ىلع تعمجأ

 العب نع اهلأسف « امدهاعتي ناكو بسح تاذ ةأرما ىبأ ىنحكنأ » لاق وربع نب هلا دبع نع دهاجم قيرط نم « نآرقلا

 : ىل لاقف مللي ىنلل كلذ ركذف . هانيتأ ذنم افنك انل شتفي ملو اشارف انا أطي ل  لجر نم لجرلا معن : تااقف

 عقوف» دهاجم نع ىرخأ قيرط نم روصنم نب ديعسو ةع زخ نباو ىناسنلا داز « ثيدحلا ركذف « دعب هتيقلف « ىتقلا
“eركذف « ةوقلا نم ىل تناك امل كلذ ىلإ تفتلا لف لاق « تلعفو تاعفو تلعفو اهتلضعف ةأ ما كتجوز لاتف نآ  

 دعب یت ایسو « اكشف ےب ىنلا ىلإ قلطنا مث » هجولا اذه نم دحال و « هعم هتيتأف « هب ىنقلا : لاقف مر ىنلل كلذ
 « ةداسو هل تيقلاف « ىلع لخدف « ىوص لِي ینلا ركذ » لاق ورمع نب هللا دبع نع حيمملا ىلأ قيرط نم باوبأ

 امإف « ليلا لصأو موصلا درس ىنأ لِي ىنلا غلب » ورمع نب هللا دبع نع سابعلا یا قيزط نم باب دعب ىتأيو
 ديريام بعوتسي نأ ريغ نم هملكف لب ىنلا ىلإ هنباب هجوت ورمع نوكي نأب امبنیب عمجیو « هتيقل امإو ىل لسدأ
 « نيعلا هل تمجم كلذ تلعف اذإ كناف » نيباب دعب داز ( لعفت الف ) هلوق . ديك أتلا ىف ةدايز هتبي ىلإ هاتأ مث « كلذ نم
 لكل نا » دهاجي نع نيصح قيرط نم ةميزخ نبا ةياور ىف دازو , دجبتلا باتك ىف هريسفت مدقت دقو . ثيدحلا

 تناك نمو « یدتها دقف یتتس ىلإ هترتف تناكن ف « ةرتف ةرش لكلو » ءارلا ديدشتو ةمجعملارسكب وهو « ةرش لماع

 هلوق ۰ دارفألاب « كنيعل » یبیمشکلا ةياور ىف ( اقح كيلع كينيعل ناو ) هلق . « كله دقف كلذ ريغ ىلا هترثف
 مئاص عضوم ىف موصك مسالا عضوم عضو ردصم روزلاو , كفيضل ىأ واولا نوكسو ىازلا حتفب ( كروزا ناو)
 رئاز عج روز نوكي نأ لمتحيو : نیتلا نبا لاق « روز ىثنالا وركذلاو عم باو دحاولل لاقيو « مان عضوم ىف مونو
 دازو « اّمح كيلع كدلول نأو د یح نع لعلا نیسح قيرط نم لسم داز ‹ رجات عمج رجتو بكار عمج بكرك
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 ورع نب هللا دبعل عقوام ىلإ ةراش] هيفو « رمع كب لوطي نأ ىسع هناو » ىح نع ليعامسا ىنأ قيرط نم ىناسنلا
 قابو « ةدئاز ءابلاو كيفاك ىأ ةلمهملا نيسلا ناكساب ( كبسحب ناو ) هلق . یاس اك فعضلاو ريكلا نم كلذ دعب
 ةياور ىف ( ربش لك نم موصت نأ ) هلق ٠ « كيسح نم ناو » ظفلب ىحي نع معملا نیس> قیرط نم بدالا ىف

 وأ احيرص «ول» اذکو « نا » اهب باحي ىتلا یهو , نذا نیونتب وه ( كلذ نذاف ) لوق . « رهش لک یف » ىنبسشكلا
 امیج وت ىفو ةأجافلل یهو نب ونت نيغب یورو « رهدلا موص كلذ نذاف اهتمص نا : لاق هناك ةردقم انه ناو « اريدقت

 نیسح ةياود ىف ناف  داصتخا ةياورلا هذه ىف ( دواد هللا ین مایص مصف لاق « ةوق دجأ یا ) هو . فلكت انه

 حیللا ىبأ ةباور ىفو « نیمو رطفأو امو مصق د هدعب بابلا ىف أير« مانأ ةثالث ةعمج لك نم مصف » ةروكذملا

 لاق « هقا لوسرای تاق « اعبس لاق « هللا لوسراي تلق ٠ اسمخ لاق « هللا لوسراب تلق « مايأ ةثالث رش لک نم كيفكي »
 ا! رظن هيفو رومالا عیمج ىلع رولا ميدقت ىلع ضايع هب لدتساو . « ةرشع ىدحإ لاق ؛ هللا لوسر اي تلق « امت

 ى لاق « قب امرجأ كلو مايأ ةرشع لك نم ىنعي اموب مص وربع نب هللا دبع نع ضايع ىبأ قيرط نم مم ةياور ىف
 رجأ كلو ما ةثالث مص لاق « كلذ نم ردك أ قيطأ ىنإ لاق قبام رجأ كلو نيموي مص لاق «كلذ نم رثكأ قيطأ
 مص لاق « كلذ نم رثك أ قيطأ ینا لاق « قيام رجأ كلو مايأ ةعبرأ مص لاق كلذ نم رثكأق يطأ نأ لاق « قیام

 « رشع ةسمخب مثرشع ىب مث ةعسلب مث ةتسب مثر بش لكن م مابآ ةئالث مایصب هرمآ هنأ یضتقی اذهو «دواد موص
 هلصو نأ ىلإ جیردتلاب هداز كلذ نم شک أ قيطي هنإ لاق اسلف رهش لك نم مابآ ةثالث ىلع راصتقالاب همآ هنأ رهاظلاف

 نع هيبأ نع بئاسلا نب ءاطع ةياور كلذ ىلع لديو « رخآلا هركذي ملام هنع ةاورلا ضعب ركذف اموب رشع ةسمخ ىلإ

 مص » ةبلس ىلأ نع ميهاربإ نب دمت ةياور ىف یاسنل عقوو « هصفان أو ىنصقاني لزب ملف » دواد ىبأ نع ورمع نب هللا دبع

 اموب مايأ ةرشع لك نم مص د هلوق لكشتسا دقو . هركذ مدقت ام دارفأ نم درف وهو « ةعمج لك نم سیا نينثالا

 صقنلاو لمعلا ىف ةدايزلا ىضتقي نا « ملا قب ام رجآ كلو نيموي مايأ ةرشع لك نم معد هلوق عم « قب ام رجأ كلو
 لاق : ضايع لاق « فيعضتلا ىلا ةبسنلاب قبام رجأ كل دارلا نأب بيجأو « یاسنلا هل مجرت كلذبو « رجألا نم

 « نيرشعلا نم ىأ « قیام رجأ كلو نيموي مص » هلوقو « ةرششعلا نم ىأ « قیام رجأ كلو اموي مص » ىنعم مهضعب
 دحتا اء] رجالا نأب ضايع هبقعتو « رجألا ةلقو لمعلا ةرثك داعبتسا كلذ ىلع هلحو , ربشلا نم قبام ةثالثلا فو
 هلاح ىلع هتين رجأ قب ركذ امل هيلع ءاقيإ كلذ نم لب هعنم الف ربشلا عسيمج موصي نأ هتین ناك هنال كلذ لك ىف

 رجأ نم رثكأ هتين ىف هرجأ نا ىأ « هلمع نم ريخ نمؤملا ةين » ثيدح ىف هلوأت ام اريثك وأ اليلق هنم ماص ءاوس

 روک لا ليوأتلاو « باپشلا دنسم » ىف وهو « فیعض روكذملا ثيدحلاوو . یپتنا هلمع ىلع ردقيال امي هتين دادتمال هلع
 ةقشملا نم دادزا موصلا نم دادزا املك هنأ هيف ببسلاو « هرهاظ ىلع كيدحلا ءارجإ اضيأ لمتحو « هب سأيال
 رابتعاب رج الا صقنيف موصلا ةقشم اهتوفی دق ىتلا تادابعلا نم لصاحلا رجالا ضعب تيوفتل ةيضتقملا هببسب ةلصاحلا
 قايس ىلع - هنم مزاي هناف « لوألا لخلا درب « قیام رجأ كلو مايأ ةعبرأ مص » ربا سفن ىف هلوق نأ ىلع « كلذ
 نوكي ال ربشلاو ربشلاب ثيدحلا سفن ىف هديق دقو . نيعبرأ رجأ كلو : ريدقتلا نوكي نأ - روکذلا ليوأتلا

 لك نم مص » ظفلب ورح نب هللا دبع نع ةعيبر یی نبا قيرط نم قاسنلل ىرخأ ةیاور ىف هلوق كلذكو « نیمبرآ
 نم » لاق مث « ةيناملا كلت رجأ كلو اموب مايأ ةعست لك نم » هيف لاق مث « ةعسقلا كلت رجأ كلو اموي مايأ ةرشع



 مرصا پاتک ۰ ۳۳۰

 ها دمع نب بیعش قب رط نم هلو « امو رطفأو اموي مص لاق ىتح لزب ملف » لاق « ةعبسلا رجآ كلو اموب مايأ ةن امت لك

 لق ,ةمست رجأ كلو نيموي مص : لاق « دز تلق « ةرشع رجأ كلو اموپ » ظفلب هدج نع ورمع نبأ دبع نب

 ىأ ( هيلع دزت الو ) هل ٠ لعأ هتاو لوألا ليوأتل'كلذ ردص ىف عفدي اذهف « ةيناع رج كلو ةثالث مص : لاق دز

 دعب لوقي وربع نب هللا دبع ناکو ) هلو ۱ « تلبق دق تلق » دهاجم ةءارر نم هريغو دمحأ داز ء دواد موص ىلع

 هفظوو همزتلا ام ىلع ةظفاحلا نع زجمو رک هنأ هانعم : ىوونلا لا ( هب هللا لوسر ةصخر تلبق ىتتيلاب : رک ام

 ذخأف ةصخرلا لبق ول نأ یمتف « هل همازتلال كرت نأ هبجعي لو « هزجمل هلعف هيلع قشف ړل هللا لوسر دنع هسفن ىلع

 اک فیفخت عون هيف ىطاعتي راص لب . همزتلا ام, لمعلا كرتي ۸ ةصخرلاب ذخالا هينمآو هزت عمو : تلق , فخألاب

 رطفي مث ضعب ىلإ اهضمب لصي هلل ذك ماب لا كلت موصي ريكو فدض نيح هللا دبع ناكو » ةروكذملا نيصح ةياور ىف

 ىلع هتقراف ینکل « هب لدع ام لا بحأ ةصخرلا تلبق نوكأ رأل : لوقي ناكو « كلذب ىوقيف مابالا كلت ددمب

 « هريغ ىلإ هفلاغأ نأ ءركأ أ

 رهادلا موص تسیساپ - 0

 دبع "بس وبأو بيلا نب دیعس ىنربخأ لاق یره زا نع بینش انربخأ نالا وبأ شو - ۷
 لیلا "نموفٌلو راهلا موصل لاو: لوقآ آب هلا لوسر ريخأ »لاق ورم نب هلا دبع نأ نجرا

 نم طو متو قو « 'رطفأو طف « كلذ عيطتساال كناف : لاق .یمأو تا ىبأب تلف دق : هل تلقف « ؛تشمام

 . كلذ نم لضفأ يطأ ىنإ : "تلق . رهكملا مایص لثم كلاذو « اهاثمأ رشمبًةنسلا ناف مايأةثالث رهشلا

 واد مايع كلذف« موی + طفأ موب ی: لا كل ذ نم لضفآ يطأ ىلإ تلق نیرو موي "مف : لاق

 « كلاذ نم لضفا ال : هلي “ىلا لاقف « كلاذ نم لضفا ”ويطأ ىلإ : تاقف . مايصلا لضفَأ وهو « مالسلا هيلع

 لاتحاو ةلدآلا ضراعتل سا ىلع صني مل: رينملا نب نيزلا لاق ؟ال وأ عرشي له ىأ (رهدلا موص باب ) هو

 ررضتتي نگ هانعم ىف نم هب قحتليف « هلاح لبقتسم نم هيلع رب ىنلا علطا امل عنلاب صخ ورمع نب هللا دبع نوكي نأ

 دعس لأ ثيدح نم داهجلا ىف ىنأيس اک موصلا قلطم ىف بيغرتلا مومعل زاوجلا كح ىلع هريغ قبيو « موصلا درسب

 هب ديري نأ لمتحي ( كلذ عیطتسنال كناف ) هلق ۰ « رانلا نع هبجو هللا دعاب هللا ليبس ىف اموب ماص نم » اعوفرم

 « كلذ نم مهأ وهام هب توفيو ةقشلا هسفن ىلع هب لخديو كلذ فاکشب هنأ نم لب ىنلا هلع ا ةئهارلا ةلاحلا

 مث ةدابعلا نم اثيش هسفن ىلع فظوب نأ هركو « ءاوس هل قفتا اك رجعو ربك !ذإ دعب ىتأ سام هب ديرب نأ لمتحيو :

 نایب « رطفأو مصف » هلوق دعب « ( مايأ ةثالث ربشلا نم مصو ) هلق . كلذ لمف نم مذ نم ررقت ال هكرتيف هنع زجمپ

 ةيلثملا نأ ىضتقي ( رهدلا مايص لثم ) هلوق . ةاواسملا ىضتقي قالطالا ذإ « هرهاظ ىلع هل.ربرقتو كلذ نم لجأ ال

 قدصي نکل و « لعفلا نم لصاحلا فيعضتلا نود فيعضتلا لصأ انه ه دارملا نال ةبج لك نم ىواسنلا مزلتسنال

 « احيرص ةاواسملا ىنن هيف سيل (كلذ نم لضفأ ال ) دواد مايص ركذدعب هلق . اذاجم رهدلا ماص هنآ كلذ لعاف ىلع

 هللا ىلإ مايصلا بحأ » ورمع نب هللا دبع نع سوأ نب ورم قيرط نم ليللا مايق ف ةضالا ةءاورلا ىف هلوق نكل
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 ورم نب هللا دبع نع سابعلا ىبأ نع رخآ هجو نم یذمرلا هاورو « افلطم ةيلضف لا توبث ىضتقي « دراد مايص

 نوکت نأ هاضتقمو « هللا دبع نع ضايع ىبأ قیرط نم لسم ها ور كاذكو « « دواد مایص مايصلا لضفأ » ظفلب

 لاعت هللا ءاش نا هدعب ىذلا بايلا ف كلذ طسب ركذأسو ۰ ةلوضفم موصلا نمكلذ ىلع ةدايزلا
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 زاس یبلا نع ةقيحح وا هاور « م وصلا ۴1 لهالا یح سیا - ۷

 ”ءاشلا ساب نا ت رج وبا نع ميماع وبأ انربخأ ىلع نب ورع شزو - ۷

 امن لیلا لصأو « موملا درسأ ىفأ تك بلا اب » لوقي اهنع للا ضر ورع نب هللا دبع مس هنأ بأ

 كينيا ناف« منو 'مقو 'رطفأو "رصف ؟ ىلصتو . طفت الو موصت كنأ 'رتخأ ملأ : لاقف ”ثيزل امإو "ىلإ لسرأ

 مالسلا هيلع ةواد مایص " مف : لاق . كلانل ئوقأل ىنإ : لاق . (ظح كيلع َثالهأو كسفنا "ناو اظح كيلع

 : كاطع لاق « هلا ینای مذهب یل نم : لاق . قال اذإ في الو ًاموي ”رطفي و اموی موج ناک :لاق ؟ فیکو : لاق

 نیترم « دالا ماص نم ماصال » هلي بلا لاق « دالا مايص ركذ فيك یردآ ال

 ىبأو نابلس ةصق ىف ةفيحج ىبأ تیدح ىنعي ( لب ىلا نع ةفيحج وبأ هاور موصلا ىف لمالا قح باب ) هلوق
 لب ىنلا هرقأو « اقح كيلع كلهأل ناو » ءادردلا یال ناملس لوق أمفو ؛ با وأ ةسمخ لبق تمدقت ىتلا ءادردلا
 دلخم نب كاحضلا وه مصاع وبأو ؛ سالفلا ( ىلع نب ورع انثدح ) هلو . لبق هيلع مالكا مدقت دقو « كلذ ىلع
 هنأكو « عضوملا اذه ىف اک هنم هتاف ام ةطساوب هنع یرد اعرو <« مع رك أ نيذلا ىراخبلا خويش نم وهو ليبنلا
 سابعلا وأو « حابر ىبأ نبا وهو ءاطع نم هل جرج نبا عامسب اف حيرصتلا عوقول هذه هقيرط نم لوزنلا راتخا

 ورع هنأ و كلذ زب ىنلا غلب ىذلا ةيمست تقبس (موصلا درسأ ىنأ ملي ىنلا غلب) هلوق . باب دعب هيف لوقلا یا
 غ « لعفت الف ليللا ىلصتو » جرج نبا نع رخآ هجو نم لسم ةيادر ف ( یلصتو ) هلوق ٠ هت دبع دا و صاعلا نا

 نيعضوملا یف هيف اذك( اظح كيلع) هلق . دارفالاب « كنيعل  ینپیمشکلاو یخ ةياود ىف (كينيعل ناف) هلۆق
 ةرشع لك نم مصو  ةدايزلا نم لسم دنعو هدنعو « فاقلاب « اقح » لیعاسالا دنعو < ممل اذكو « ةمجعملا ءاظلاب

 ىوقأ ىندجأ ناد لسم ةياور ىفو ۰ امئاد مايصلا درسل ىأ ( كلذل ىوقأل ىنا ) هلوق . ةعسنلا رجأ كلو امو ماأ

 اذإ رفيالو ) هلق . « هللا ین ايموصي دواد ناک فيكو» ملم ةياور ىف ( فيكو لاق ) هلوق . « هللا ىناي كلذ نم

 ‹ هجولا اذه ريغ نم اهرآ لو « فلخ ل دعو اذإو » ةبلس ىلأ نع ميهاربا نب دمع قيرط نم ىناسنلا داز ( قال

 ىف نأ اک « فلخأف دعو نك نوکسف همزاي ىذلا نع زجعب نأ ةمشخ یبنلا بس نأ ىلإ ةراشإو ماقملاب ةبسانم اهو
 مل ىلاعت هللا نأ ورم نب هللا دبع ةصق لصحم : ىناطملا لاق ؛ موب موص ةكح ىلإ ةراشإ « قال اذارفب الو » هلوق
 داصتقالا ىلوألاف « هريغ ىف رصقل هدهج غرفتسا ولف  تاداپعلا نم عاونأب هدبعت لب  ةصاخ موصلاب هدبع دبعتي
 اذإ رفيال ناكو » مالسلل هيلع دواد ىف مالسلاو ةالصاا هيلع هلوقب كلذ ىلا ريشأ دقو « هريغل ةوقلا ضعب قبتسيل هيف
 فيك یردآ ال ) هلوق . روكذملا دانسالاب ىأ ( ءاطع لاق ) هلق . . دابجلا لجال رطفلاب ىوقتي ناك هنال قالا
 هنأ اف نأ ظفح هنأ الإ « ةصقلا هن.ه ىف دبالا مايص ركذ ءاج فيك ظفح مل ءاطع نإ ىأ ( حلا دبالا مايص ركذ



 مولا باتت: ۳۳
 تان هو توت یا ین مارا هذه یاسنلاو دحآ یور دقو « دبالا ماص نم ماص ال » لاق و ٠

 فيك یردآ الف : ءاطع لات د لسم ةياور ىف ( نيترم دبالا ماص نم ماصال هل ۰ « رهدلا ماص نم ماصال » ظفاب
 موص ةيهارك ىلع اذهب لدتساو «دبالا ماص نم ماصال دبالا ماص نم ماصال : هب ىنلا لاقف « دبالا مايص رثذ

 رطفيو موصی نأب هرمآو « ةدايزلا نع هلي هيبن : هجوأ نم ةصقلا هذه نم هتهأرك ىلع لدتسا نيتلا نبا لاق « رهدلا

 ىلاعت هلوةكماصام ىأ ىننلا «ماصال » هلوق ىنعم ليقو . دبآلا ماص نم ىلع هژاعدو « « كلذ نم لضفأ ال  هلوقو
 ام » وأ ءرطفأ الو ماصال» رهدلا موص نع لئس دقو سم دنع ةداتق ىلأ ثيدح ىف هلوقو (لصالو قدص الفإل

 « دحاو ینعع ابا ءا ةنازز .هخا نم كش وهو « رطفي لو مصب مل » یذمرلا ةباور فو « شنآ امو ماص

 قع) بهذ اقلطم رهدلا موص ةهارک لاو . كس هنال رطفب مو ؛ هتفلاخ موصاا رجأ لصح | هنأ ناب یملاو

 ورم نبا نع حیح دانساب ةيش ىبأ نبا یورو مرحي لاقف مزح نا ذشو .دحآ نع ةياور یهو( رهاظلا لهأو .

 ی قيرط نمو « ىرهداب لک : لوقي لعجو ةردلاب هالعف هاتف ۰ رهدلا عوض الجر تأ ربع غلب » لاق یابیشلا

 . هومجرل دمع باععآ اذه ىأر ول : نوسم نب ورعع لاقف رهدلا موصي ناك يعن ىبأ نب نمحرلا دبع نأ قع)

 یاسنااو دحأ هجرخأ « هديب دقعو « منج هيلع تقيض رهدلا ماص نم ه هعفر ىسوم بأ تیدح اضيأ اوجتحاو

 ةنس نع هتيغرو اع لمحو هسفن ىلع هدیدشتل ابرف هل ارصح هيلع قيضت اهنأ هرهاظو , نابح ناوة رخ نباو
 بهذ اقلطم ةهاركلا ىلاو . امارح نوكيف دیدشلا ديعولا ىضتقي اذهو <« اهنم لضفأ هتنس ريغ نأ هداقتعاو ملم 3

 « لي ىنلا ءاعد هباصأ نم حيوايف ءاعدلا هانعم ناك نإ دبآلا ماص نم ماصال هلوق : لاقف ةيكلاملا نم ىنرعلا نبا
 بوجول باوثلا هل بتكي مل اعرش معي مل اذإو « مصي مل هنأ هلي ىناا هنع ريخأ نم خیوایف ربخلا هانعم ناك ناو

 هم ىنلا هافن امف لضفلا بلطي فيكف « مدقت اك لضفلا هنع ىن دقو ؛ موصلا هنع ىنن هلال لِي هلوق قدص

 هموص مرحام هيف لخدي هناف ةقيقح هماص رم ىلع ىبنلا رابخأ اول حو رهدلا مايص زاوج ىلإ نورخآ بهذو . .
 هلأس نمل اباوج لاق دق ملي هنال رظن هيفو « هوحن ةثئاع نع ىورو <« ةفئاطو رذنملا نبا رابتخا اذهو نيديعلاك

 كلذ هيف لاقيال ةمرح ا مای لا ماص نمو « مثأ الو رجأ ام هنأب نذوب وهو « رطفأ الو ماصال » رهدلا موص نع

 ةانسم ميرحتلا مايأ ناف اضيأو . امارحو ابحتسم لعف دق نوكي ةمرحا مای الا الإ رهدلا موص زاجآ نم دنع هنال

 حلصي الو « ابعرحن لع نم دنع لاؤ.لا ىف لخدت لف ضيحلا مايأو لیلا زنم, ىف اعرش موصلل ةلباق ريغ عرشلاب

 مو هيلع ىوق نمل رهدلا مايص بابحتسا ىلا نورخآ بهذو . اهب رحت لعب مل نمل « طفآ الو ماصال ه هلوقب باوجلا
 اوتو لو < اقح توف نمل رهدلا موص ةهارك انباحصآ قلطأ : ىكيسلا لاق « روپمنا بهذ كلذ ىلاو « اقح هيف توفي

 اقح توفي هنأ ملع ناو « مرح ابجاو اقح توفي هنأ لع نإ لاقي نأ هجتيو « بودنلا وأ بجاولا قحلا دارلا له

 ام ىتلا ةلعلا ركذ » مجرتف ةزخ نبا راشأ كلذ ىلإ و ء الف هماقم موقي ناك ناو « هرك مايصلا نم لو اب ودنم

 نمو « كفن تيفنو كنيع تمج كلذ تلعف اذإ » همف ىذلا تيدا قاسو « رهدلا موص نع هب ىنلا رجز

 « موصلا درسآ ىلإ هللا لوسد اي لاق هنا و سم دنع هقرط ضعب ىف ناف ىضم ینلا ورمع نب ةزمح ثيدح مهتجح

 ىلع هيف لخدي نم هانعم ىف نم هب قحتلیف كقح ىف ىأ « كلذ نم لضفآ ال » ورمع نب هللا دبعل مب هلوق اوامخ

 نايبلا رهسخأت نال هل هنيبل اتم درسلا ناك ولف درسلا نع ورم نب ةزمح هني مل كلو « اقح توقي وأ ةقشم هسفن
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 « رهدلا موص نغال رفسلا ىف موصلا نع ناك ام] ةزمح لاؤس نأب بقعتو « ىوونلا هلاق ذو<ال ةحاحلا تقو نع
 هجرخأ « رطفنال لاقيق موصلا درسي ناك يلي ىثلا نإ » ديز نب ةماسأ لاق دقف رهدلا موص مامصلا درس نم مزاب الو

 ثيدح نع اوباجأو « نهدلا مايص درسلا ركذ نم مزلي الف رهدلا موصي نكي مل ملي ىنلا نأ مواماا نمو ٠ دمحأ
 اذهو , هنع تقبض ىأ نع ین « لعد نوک اذه لعف , اهلخدي الف هيلع تقبض هانعم نأب هركذ مدقملا یموم ىبأ
 هيثي : لاقف ثيدحلا اذه نع ىن زملا تلأس ةعزخ نبا لاقو < دج نع هدر یکحو . ددسم نع مرثالا هاكح ليوأتلا'
 هللا دنع دادزا ةعاطو المع هب دادزا نم نال هرهاظ ىلع نوكي نأ هبشي الو.« اهلخدي الف هنع تقبض هانعم نوكي نأ

 هسفن ىلع قيض ال مئاصلا نأ ةوج نم ةيسانم هل : اولاقف ىلازغلا مهنم ةعامج ليوأتلا اذه حجرو « ةءاركهتلعو ةعفد
 لك سيل .هنأب بقعت و « ةدابعلاب اهقرط قبض هنال ناكم اهي هل تبي الف رانلا هيلع هللا قبض موصلاب تاوهشلا كلاسم
 تاقو لا ىف ةالصلاك ادعب دادزا هنم دادزا اذا اص لمع بر لب . ابرقت هللا نم دادزا هنم دبعلا دادزا اذإ اص لع
 الو , ديعولا هبلا هجوتي ةناف كلذ ابجا و اقح توف نم ىلع هلحو هرهاظ ىلع ثيدحلا ءارجا ىلرالاو . ةهوركملا
 نيقيرطلا ىف مدقت اک بابلا ثيدح قرط ضعب ىف هلوق اضيأ مهتجح نمو « ىنزملا اهيا راشأ ىتلا ةدعاقلا فل اخي
 اتس هعبتآ و ناضمر ماص نم » لسم هاود ايف هلوقو « رهدلا مايص لثم كلذو « اماثمآ ةرشعب ةنسحلا ناف » نييضاملا
 بقعتو ؛ بولطم سا هنأو هب هبش امم لضفأ رهدلا موص نأ ىلع كلذ لدف اولاق « رهدلا ماص ام اكف لاوش نم

 ةعورشم ريدقت ىلع باوثلا لوصح دارملا امو « هبابحتسا نع الضف هزاوج ىضتقيال ردقملا مالا ىف هيبشتلا نأب
 هبشملا ةيلضفأ ىلع هيبشنلا لدي الف ةئسلا عيمج مايص هل زوال فلكملا نأ مولعملا نمو « اموي نيتسو ةئامالث مايص
 « لضفأ موي راطفإو موب مايص وأ لضفأ وه له مدقتلا طرشلاب رهدلا موصل نوزيجلا فلتخاو « هجو لك نم هب
 ناك ارجأ رثكأ ناك امو ارجأ رثكأ نوف المع رثكأ هنال لضفأ رهدلا موص نأب ءاملعلا نم ةعامج حرصف
 نأ, ةنسلا نع بغربال نأو « ابنع ىهنملا مایا موصيال نأ طرشب هديقو الوأ ىلازغلا مزج كلذب و « اباوث رثكأ
 . لضفلا ىف ةدايز هنم راثکتسالاف : لامعالا لضفأ نم موصلاف كلذ نم نمأ اذاف : هسفن ىلع ارجح موصلا لمحي
 « ققحتم ريغ عنلاو ثحلا ىف اهنم لك رادقمو « دسافملاو اصلا ةضرامتم لاعالا نأب دملا قيقد نبا هبقعتو
 « روت ذملا لمعلا اهضراعي ی رخ قوقح ىف ريصقتلا ةداعلا ءاضتقا هضراعي ءىش ىف لمعلا ةدايزب رجالا ةدايزف
 رهاظ هيلع لد الر عراشلا كح ىلا ضیوفتلا ىل وآلاف « ققحتم ريغ لصاحلا رادقم عم كلذ نم تئافلا رادقمو

 ىلا ةيعفاشلا نم لولا مهنم ةعامج بهذو . « ىلاعت هللا ىلا مايصلا بحأ هنا ه هلوقو « كلذ نم لضفأ ال ه هلوق
 توفي دق نهدلا مايص نأب اضيأ ىنعملا ثيح نم حجرتيو , هحيرص لب ثيدحلا رهاظ وهو , لضفأ دواد مايص نأ
 ماعطلا ىلا هتجاح لقت و لک آلا نع هت وېش فعضن لب هيلغ قش داكيال هناف هداتءأ نم نأبو ؛ مدقت اک قوقلا ضعب

 لقتتي هناف اموپ رطفیو اموي موصي نم فالخم « دئاز عبط هل ددجتي ثيحب لیلا ىف هلوا: فلأي و اران بارشلاو
 كلذ عم نمأيو . مايصلا قشآ هنآ ملا لهأ ضعب نع یذمرتلا لقت دقو « رطف ىلا موص نمو موص ىلا رطف نم
 نال قال اذإ رفي الو « مالسا هيلع دواد قح ىف اییرق مدقت امف هيلا ةراشالا تمدقت اك قوا تي وفت نم ابلاغ
 ديغس هاوذامف دومسم نبا لوق لمح كلذ ىلعو « کنی موصلا درس نأ كش الو دسجلا فعض دارفلا بابسسأ نم
 . ةءارقلاو ةءارقلا نع یفعضب نأ فاعأ ی : لاقف « مايصلا لقتل كنإ هل ليق هنأ هنع حیح دانساب روصنم نبأ



 و فاحت ٤
 نم اقح توفي الو الصأ مايصلاب ةحلاصلا لامعالا نم ءىش هتوفيال اصخش نأ ضرف نإ معن « مايصلا نم ىلا بحأ

 ل ا | كين لاو« ما نوک نآ نأ دعبي مل امہ بطوخ ىلا قوقحلا

 عباتي نم فالخب هرطف مايأ هرئازو هلهأو هسفن قح یدوب هلعاف نال هللا لادعاو مايصلا لدغأ ناك امل دواد

 فالتخاب كلذ فلتخیف اذه ىلعو ؛مجرأ نوكي نأ اح توفي E رعشإ اذهو « موصلا

 داطف لا نم راثک الا هلاح ىضتقإ نمو : هنم رثكأ موصلا نم راثكإلا هلاح یضتقب نف : لاوحالاو صاخشألا

 كلذ ىلاو ؛ كلذ ىف لاوحالا هيلع فلتخت دق دحاولا صخشلا نا یتح « هلعف جزلا هلاح ىضتقي نمو « هنم رثكأ

 باوصلاب لعأ هاو. اريخأ ىلازغلا راشأ

 موي رافد موب موم تیس - ۸

 دلا دبع نع ًادهاجم "تعم لاق ةريخم ا ا الك دب او راثب "نب هد شروح ۸

 « كلذ نم ثك أ ییلیا : لاف « مايأ ةئالث رهشلا نم مع » لاق لب *یبلا نع امهع لا یفر ور نبا

 لاز اف «رثك أ 'قيطأ یا : لاق رش لكى نآرقلا | فا لاقف موی 'رطفأو موي هم : لاق ىتح لاذ اف

 < ثالث ىف : لاق یثح

 دهاجم نع ةريغم نع ةبعش قيرط نم ورع نب هللا دبع ثيدح هيف ركذ ( موي داطفاو موي موص باب )هلو

 اف هيلع مالكلا ىتأيسو « الوطم ةريغم نع ةناوع ىلأ قیرط نم « نآرقلا لئاضف » ىف هجرخأ دقو « ارصتخم هنع

 بيرق مايصلاب ةقلعتملا ةدايزلا دئاوف ىلع مالكلا مدقت دقو « كانه نآرقلا ةءارقب قلعتي

 مالسلا وياع دواد موص اپ - 8

 ناكو ىلا ساب أ تمهل: تا" ىلأ ني يسيح اقدح ةيعش انّثدح مدآ شرم - ۵

 ىبنلا ىل لاق : لاق 0 يفر صاعلا نب ورم نب لا دبع تعم : لاق هثیدح ىف ميال ناكو « ًارعاش

 تپفن و نجلا هل "تسمه كلذ "تل اذإ "كنا لاق « معن لاو ةنو رهدلا موصتل كنإ » و

 كلذ نم شک E تاق , ولك ه دل موم مای مص « رهدلا ماص نم ماص ال « نفتلا هل

 « قال اذإ فی دو رطفی و اموي موصي ناك: مالسلا هيلع و

 لاق ةنالق ىلأ نع ماذا ردلاخ نع كا ذيع نادا ان و ات "نیهاش نب احسا ان شرم - ۸۰

 « یو هل رک ذ دو هللا ل نآ انثدخ ور نب 1 دبع ىلع یا ما تلخد : لاق جیللا وب أ قرخأ

 هو ةداسول تراصو ضرألا ىلع سلخ « فیل اه وشح مدا ن 7 ةداسو 4 تاف 6 “لع لخدق

 ”لوسراي : تاق . اسخن : لاق . . . لا لوسراب : ”تلق لاق ؟ ملأ ةثالث_رهش لک نم كيفك امأ : لاقف



 ۳۳۵ ۱۹۸۰ ۱۹۷۹-۰ ثيدحلا

 : ةرشع ئدعإ.: لاق +: هلا لوسر ايا: تلف است لاق + هللا لوسرا» تاق اكس لاق ا

 « انوي "رو و ملم « رهدل راعش : مالسلا هيلع دواد م وص قوف موصال : وپ ئنلا لاق مل

 امهدئاوف لصحم تمدق دقو « نيهجو نم ورمع نب هللا دبع ثیدح هيف دروآ ( مالسلا هيلع دواد موص باب ) هلۆق
 مایص درفأو « هتيلضفأ ىلع هيبنتلل ركذلاب موي راطف) و موي موص ةمجرت درفآ : ريما نب نيزلا لاق . مايصلاب ةقلعتلا

 ىف مهني ال ناكو ارعاش ناكو ) ىلوالا قيرطلا ىف هلوق . كلذ ىف هب ءادتقالا ىلإ ةراشإلا ركذلاب مالسلا هيلع دواد
 ؛ هريغو ءارطإلا ىف ةفلابملا كولس نم هتعانص هيضنقت ال هثيدح ىف متي نأ ددصإ رعاشلا نأ ىلإ ةراشإ هيف ( هثيدح
 ثيدحلا نم هيورم لمتحم « هثیدح ىف :هلوفو ؛ هثیدح ىف مهتم ريغ ناك ارعاش هنوك عم هنأ هنع ىوارلا ريغأف

 جرخ أ نم لك دنع ةجح هنأ عقاولاو . هنع اب وغرم ناكل الو قيلأ ىناثلاو « كلذ نم مع وه اف لمتحم و ىوبنلا

 نیثیدح و ثيدحلا اذه یوس یراخبلا ف كلذ عم هل سيلو ؛ نورخآو نيعم نباو دحآ هقيئوتب حصفأو « حرحصلا
 رخآ هجو نم دجهتا ىف بابلا ثيدح مدقن دقو  بدالا ىف اعم امهداعأو یزاغلا ىف رخآلاو دابجلا ىف امهدحأ
 نبأ اهبرغتسا دقو ءافلا لدب ةثلثملاب « ته » ىنسنلا ةياور ىف عقوو « تلكو تست ىأ ءافلا ركب (تہةنو) هلۆق

 اهذب قيبمشكلا ةا ور قو. أريثك ابنم لدبت اهئاق ءافلا نم تلدبأ اناکو : تلق . امانمم فرعأ ال : لاقف نیت

 اک فيعضتلاب ىأ ( هلك رهدلا موص ) رہش لک نم ىأ ( مايأ ةثالث موص ) لوق . تفعضو تلزه ىأ « تکہت و ه

 « ىلذهلا ريبع نب ةماسأ نب دايز ليقو ديز ليقو ماع وه ( حيلملا وبآ ىربخأ ) ةيناثلا قب رطلا ىف هلق . اع رص مدقت
 ىف تيقاوملا ىف مدقت رخآو , ناذئتسالا ىف هداعأو « ثيدحلا اذه ىوس ىراخبلا ىف حيلملا فال سيلو « ةبح هيبآل

 ىبأ دلاو وهو « دیز كيبأ عم » ناذئتسالا ىف عقو ( كسب عم تاخد ) هلوق ٠ ةديرب نع هتياور نم نيعضوم
 « هتاور ضعب نم كش ( هتل امإ و ىلا لسرآ امإذ ) هلوق . ىرجلا - ماع ليقو - ورع نب ديز نب هللا دبع ةبالق

 نع ناك هابآ هءاقل نأ ىلع لدف هتيب ىلإ هدصق عي هنأ نم مدقت ال « ورمع نب هللا دبع نم كش هنإ لاق نم طلغو

 عضاوتلا نم هرب ىلا هيلع ا ا لي ی هيلا هنم دصق

 ىف ملاوحأ بلاغ ىف ةباحصلا هيلع ناك ام نایب فيل اهوشح مدأ نم ةداسولا نوک فو « هسيلج ىلع راثئتسالا كرتو

 «ةسح » ىنييمشكلا ةياور ىف (اسمخز هلوق . میپ هیبت اهب مرک ال اتم فرشآ ہدنع ناک ول ذإ « قيضلا نم یب هدهع

 داز ( ةرشع یدح] لاق ) هلو . زوجت هيفو ىلايللا دارأ اسمخ لاق نمو مابالا دارأ ةسمخ لاق نف « قاوبلا ىف اذكو

 رامضا ىلع بصنلا زوج و « عطقلا ىلع عفرلاب ( رمدلا رطش ) هلوق < هللا لوسد اب تلق و نوع نب ورمع اور ىف

 E ورع ةباور ىف ( امو رطفأو اموب مص ) هلوق ۰ دلو موج نف لدبلا لعمل او لف

 دجملا باوأ قو انه مدقتام ريغ دئاوفلا نم هذه ورع نب هللا دبع ةصق قو« اضيأ تاكرحلا هيف زوج و « موب

 , هيلع ماودلا نوقيطي ام ىلع ها هثحو مهحلصي ام ىلإ مایل هداشراو مهيلع هتقفشو هتمأب لَ هللا لوسر قفر ناي
 اموق لامت ها مذ دقو ؛ ضعبلا كرت وأ كرتلا ىلإ ىذغملا للملا ىلإ هئاضفإ نم ىشخي ان ةدابعلا ىف قمعتلا نع مهر

 زاوج هيفو . ةدابعا نم همن ىلع ناسالا ةفظوام ىلع ماودلا ىلإ بدنلا هيفو . اف اوطرف مث ةدابعلا اومزال

 مسقلا زاوج هيفو . ءايرلا نمأ دنع كلذ لع نأ ىن الو , لامعألا نساعو داروألاو ةحلاصلا لامعألا نع رابخالا

 ىرابلا حف + € ج۲ م



 موصلا باتک - ۰ ۱ ۳۳۹
 نأو « امف صالخالاو ةينلا ةحصب لخمال كلذ نأو « امل طاشنلا ىلع نیملاب ةنامتسالا هتدئافو « ةدابعلا مازنلا ىلع
 قلطملا لفنلا نأو ٠ فالحتسا ريغ نم فلحلا زاوج هيفو « هب ءافولا بحي ینلا رذنلاب اهقحليال كلذ ىلع نيملا
 « مالاو بالاب ةيدفتلا زاوج هيفو . لاوحألاو تاقوألاو صاخشالا فالتخاب لاحم لا فلتخي لب , هديدحت یغینیال

 كرت ىف بجتال دلاولا ةعاط نأ هیف و « تادابعلا عاونأ ىف مالسلاو ةالصلا ملع ءايبنالاب ءادتقالا ىلإ ةراشألا هيفو
 ةرايز هیفو . هيبال هتعاط كرت كي ىنلا هيلع ركني ملو « هللا دبع هدل و یوکش ىلإ وربع جاتحا اذلو ةدابعلا

 « هل شرفيام نود هسولحب رئازلا عضاوتو « هتحن اهوحنو شرفلا ءاقلاب فيضلا مارک ]و « هتيب ف لوضفلل لضافلا

 دوزمل ماركإلاو عضاوتلا لیبس ىلع ناك اذإ كلذ ىف هيلع جرحال نأو

 ةرشع "سخر ةرشع لرد ةرشع ثالث : ضيا e ت

 ةرب ره ى نع نایت وبأ ی دخ لاق مایل و ,أ ان دح ثراولا ادب ات دح رسم وبآ شرم - ۱

 11 ا فاو ¢ ىحضلا یتکرو نيش لک ف مای ةثالث م ايص : ثالث لب ليلخ ىلاصوأ » لاق هنع نا "یر

 » مانأ أ لبق

 ضیبل مای مایص » ىنممشكلاو رثكالل اذك( ةرشع سمخو ةرشع عب رأو ةرشع ثالث ضيبلا مايص باب ) هلق
 : قيلاوجلا لاق ىتح , هرخآ ىلإ لبللا لوأ نم رمقلا امف نوكي ىلا یهو ىلايللا ضیبلاب دارملا ليق « خلا ةرشع ثالث
 ىف سيلو ؛ هتليلب راهناا وه لماكلا مويلا نال رظن هيفو « أطخأ دقف مالا ةفص ضيبلا لع ضيبلا ماب لا لاق نم
 . فصولا ىلع « ضيبلا مايالا » لوق حصف ضيبأ اهرامنو ضيبأ اپابل نال مایألا هذه الإ هلك ضيبأ موي رپشل
 سيل : امهريغو لاطب ناو ىليعامسالا لاق . ةيهاو لاوقأ ىلا ةدنتسم رخأ الاوقأ اضيب اهتيمست ىف ةز نبا کحو

 ضيبلاو رهش لک نم مايأ ةثالث ىف قلطم ثيدحلا نال . ةمجرتلا قياطيام بابلا اذه ىف یراخبلا هدروآ ینلا ثيدحلا ىف

 هاورام وهو , ثيدحلا قرط ضعب ىف دروام ىلا ءاعالا ىف هتداع ىلع ىرج یراخبلا نأب بجأو « ركذ ام ةديقم

 بنرأب مقلب ىنلا ىلا ىبارعأ ءاج » لات ةريره ىبأ نع ةحلط نب ىموم قيرط نم نابح نبا هححصو یاسنااو دمحأ
 لک نم ماي ةمالث موصأ ىلإ : لاقف ؟ لكأت نأ كمنم ام : لاقف « ىبارعالا كس و اواكأي نأ مرمأف « اهاوش دق

 اريثكافالتخا ةحلط نب ىسو» ىلع هيف فلتخا ثيدحلا !ذهو « ضيبلا ىأ , رغلا مصق ام اص تنک نإ : لاق « 58

 «ةرشع سمخو ةرشع عبرأو ةرشع ثالث ضيبلا مصف اعاص تنك نإ ٠ ىناسنلا دنع هقرط ضعب قو « ىنطقرادلا هنيب

 رب هللا لوسر ناک» ظفلب نالا باععأ دنع  لاهنم نبا لاقيو - ناحلم نب ةداتق ثيدح ىف اضيأ اهديبقت ءاجو

 كثيدصح نم یاسنلوب « رهدلا ةئيبك یه : لاق و ةرشع سمخو ةرشع عبرأو ةرشع ثالث ضيبلأ موصن نأ انما

 هدانسإو ثيدسحلا « ةرشع ثالث ةحبص ضيبلا مايأ : رهدلا مايص رهش لك نم مايأ ةئالث مامص ه اعوفرم ريرج

 ٍنعسلا باصآ هاوز امامآو هب صال كلذب ةرب ره فات ةبصو نأ ىلإ ةمجرتلاب راشأ ىراخبلا ناڪ و « حي

 وبأ یورامو « رهش لك ةرغ نم مايا ةثالث موصي ناك مللي ىنلا ن آو دارم نبأ ثودح نم ةمب زخ نبأ هحصصو

 .نم نينئالاو سيخلا و نينالا مايأ ةثالث رهش لك نم موصي هلي هلا لوسر ناک و ةصفح ثيدح نم یاسنلاو دواد

 م وصي م هقا لوسر ناك د تلاق ةقناع تیدح نم مم هج رخآ ام قوبلا ابابق امو !.هنيب عج دقف « ىرخالا ةعمجا



 ۳۳۷ 0 ۱۹۸۱ ثيدحلا

 هريغو كلذ عيمج تأر ةشئاعو « هركذ اعون لعف هآر نم لكف لاق « ماصرپشلا ىأ نم ىلابي ام مايأ ةئالثرهش لک نم
 هلغشيام هل ضرعي ناك هلعلف وه امآ و  هريغ نم ىلوأ هب ىصوو هيلع ثحو هب ىمأ ىذلا نأ ربظي ىذلاو . تقلطأف

 رهشلا طسو اهنوكب ضيبلا حجرتتو « لضفأ هقح ىف كلذ لكو « زاوجلا ناببا كلذ لعفي ناك وأ « كلذ ةاعارم نع

 فوسکلا قفتا اذاف عقو اذإ ةدابعلا دیزع مالا درو دقو « امف عقب ابلاغ فوسكلا نالو « هلدعأ .یشا طسوو

 فالخ « ةقدصلاو ةالصا و مايصلا نم تادابعلا عاونأ نيب عمج نأ هل أيهتيف اماص ضيبلا مايص داتعي ینلا فداص
 فداص نا الإ ليللا نم ةين ريغب عوطتلا مايص زوجم نم دنع الو , اهمايص كاردتسا هل ىتأتيال هناف اهمصي مل نم

 « عناولا نم هل ضرعي ام یردیال ءرملا نال رهشلا لوأ ىف ةئالثلا مايص میضعب حجرو « راها لوأ نم فوسكلا

 قفاو وهو « ءادردلا ىبأ نع كلذ لقن و , رظنلا ف هجو هلو ء اموب ماءأ ةردع لكل وأ نم موصي : مهضعب لاقو

 قيرط نم ىذمرثلا یورو « اموپ مايأ ةرشع لك نم مص د ورع نب هللا دبع ثيدح ىف یاس ةباور ىف مدقت ام
 «سينلاو ءاعبرالاو ءائالثلا رخالا نمو ؛نينئالاو دحالا و تبسلا رپشلا نم موصي ناك هِي هنأ » ةشناع نع ةمثيخ

 یعخنلا يهارا داتخاو « ماي.هلاب عوبسالا مايأ بلاغ بعوتسي نأ هب ضرفلا نأكو . هبشأ وهو افوقوم ىودو
 سالا ىف نيصح نب نارمع ثيدح ىلع مالكلا ىف هديؤي ام ىتأسو ؛ ىضم امل ةرافك نوكمل ربشلا رخآ اهموصي نأ

 ىو . بحأ ناك ض يبا مايأ تقفنا ناف ۰ بحتسم ربش لك نم مايأ ةثالث مايص قايورلا لاقو ۰ رهشلا رارس مايصب

 هلوق . ربش لك نم مايأ ةثالث مايص -بابحتسا ريغ ضببلا مايص بابحتسا نأ اضيأ ءاملعلا نم دحاو ريغ مالك

 یا نع یور دقو « یدهلا وه ںاثع وبأو روبرمب هلك دانسالاو ‹ ورمع نب هللا دبع وه ( رمعم وأ انئدح )

 الإ ةريره ىبأ نع ناغع ىبأ لا ور نم لوصوم ثيدح ىراخبلا ىف عقي مل نكل 0 ناثع وب منم لك ةعامج ةريره

 ثراولا دبع نع نابيش نع لسم دنع عقوو ةمعطالا ىف رخآو اذه یوس ىراخبلا دنع هل سل و . یدبناا ةياور نم

 ىبأ نع ىرخأ قيرط نم عوطتلا باو ىف ثيدحلا اذه مدقت و « ىدبناا نايثع وبآ ىنثدح » هيف لاقف دانسالا اذم

 ىلأ لوق ىف ةرج ىبأ نب دوب هیاع هام اهنم مدقتي ۸ «و , هدثا وف ةيقب ىلع كانه مالکلا مدقت دقو , ىدا ناثع
 هلوق ىفو « هلاح قئاللا وه هب ىصوملا ردقلا نأ ىلإ ةراشإ . ةيصولا ذب » هدارفأ ىف لاق « لیلخ قاصوأ » ةريره

 ىف عوجلا ىلع ريص ةريزه ابأ نال ايندلاب لاغتشالا ىلع ةداسااب لاغتشالا راثيا ىف هل هتقفاوم ىلإ ةراشإ « ليلخ »
 « قاوسالاب قفصلا مهلغشي ناكف ىناوخإ امآ » لاق ثيح هئيده. نم عويبلا لئاوأ ىف ىتأيس اک قلم ىنلل هتمزالم

 ذخؤي و : لاق كلما ىلع ةيدوبعلاو ىنغلا ىلع رقفلا هراثيا ىف مب ینلا لاح هباشف « مب هلل لوسر مزلأ تنكو

 . لعأ هللاو ةاهابلا هجو ىلع ال « هق ركشلاو ةمعنلاب ثدحتلا ىنعم ىلع كلذ ناك اذإ رباك الا ةبحصب راختفالا هنم

 اهييعت هركى لب نيعتتال اهدحأ : لاوقأ ةعست ضيبلا نييعت ىف فالخلا لصاح : « ىذمرتلا حرش » ىف انخيش لاقو

 كلاثلا املوأ عبارلا . رشم ىناثلا افوآ كلاثلا . ىرصبلا نسحلا هلاقربشلا نم ةثالث لوأ یناثا . كلام نع اذهو
 . ةثئاع نع وهو اذكمهو هيلي ىذلا رپشاا نم ءائالثا لوأ نم مث رپشلا لوأ نم تبس لوأ اهلوأ سماخلا . رشعأ

 نورشعلاو رشاعلاو موي لوأ نماثلا . نينا مث سيخ مث نينا لوأ عباسلا . سيمخ مث نينا مث سيمخ لوأ سداسلا

 نع رهشلا نم ةئالث رخآ وهو رخآ لوق قب : تلق . ىلاملا نابعش نبا نع رشع لک لوأ عساتلا . ءادردلا ی نع

 ةرشع تمتف ىمخنلا



 موصلا باثک- ۰ ۲۳۸
 ی

 مث دنع "رطب رف موق راز نم بيسإب - ۱

 ا م هل ےل ص 202 ل کک نع رژ + ھه
 هنع هللا ىر سنا نع ديح انث دح ثراحلا نا وه دلاخ ينث دح لاف ىنتملا نب دم شو - ۲

 یف هلاعو یف کرو وئاقس ىف متم اودیع] : لاق « نمو رس ت اف «ر لس 'مأ ىلع و بلا لغد »
 : میس مآ تلاقف . اهتيب لهأو لش مال اعدف « ةيوتكملا ريغ ىلصف تيبلا ني ةيحان ىلا ماق مث . عام 5 ê ۰ ی + و ۰ نم 7 ۰ ۾ 53 E تامه .

 ار ر ت 7 ۰ لا ل

 ىلاعد الا ايند الو ةرخأ ريخ كر اف . "سن كمداخ : تلاق ؟ "یهام : لاق « ةصبوخ' ىل نإ هلا لوسراي
 ۶ و ۶

 نفرد هنأ ةنيم أ یتنبا ی دحو . الام راصنألا رک أ نی ىف . 4 'كرابو ءادلوو الام هقازرإ مبل :هب

 « ةثامو نورشعو عضب ةرسبلا علا مدقم یلصار

 ةا یبلا نع هنع لا ضر نأ عون دی ىثدح لاق بوبا نب ع ٠ربخأ میرم ىلأ نیا لاق

 [ ۱۳۸: ۰ ۱۳۷۸ ¢ ۱۳۸4 ۰ ۱۳۳6 : ىف هفارطآ - ۱۹۸۲ ثيدحلا ]

 ىلع مسقأ نم یهو ةيضالا ةمجرتلا لباقت ةمجرتلا هذه « عوطتلا ف ىأ (مدنع رطفي لف اموق راز نم باب ) هلوق

 لب « هيلع متح هيخأ رطاغ بييطتل عولعتلا مايص نم ءرلا رطن نأ نظيال نأ اهعقوهو « عوطتلا ىف رطفيل هيخأ

 یو لا ناك هيلع قشيال كلذ نأ فرع ىتف « مايصلا هيلع قشي هنأ امهنم لك نم هلاح نم لع نم ىلا كلذ ىف عجرملا
 نأك « فنصملا نم هيبأ مما نایب و , لصالا ىف اذک ( ثراحلا نبا وه دلاخ ىنثدح ) هلو . هموص ىلع رمتسي نأ

 نب دمع نكمي نم ديمح نع ةياورلا ىف ادلاغ ىمسي نم كارتشال ماملا عفر نايبلاب داراف طقف دلاخ انثدح لاق همش

 لاجرو . هنايبب ىنتعي الو مامالا اذه لثم هخياشملو هل عقب ام اريثك هناف اذه فنصبل درطي ملو « هنع یورب نأ ینا

 دال عقوو « روكذملا سنأ ةدلاو ىف ( مياس مأ ىلع یا لخد ) هلوق . نويرصب مرلک ثيدحلا اذه دانسإ

 لديام ثيدحلا ةيقب ىف نكل « سنأ ةلاخ یهو « مارح مآ ىلع لخد مع ىنلا نأ سنآ نع تب اث نص دامح قي رط نم

 « هئاقس ىف کنم اوديعأ » هلوق فو « ةفايضلا لیبس ىلع ىأ ( نمسو رمتب هنت اف) هلوق ٠ نیتمهتجم اتناك اسم امهنأ ىلع

 نع دمحأ ةياور ىف ( ةيوتكملا ريغ لصف تیبا نم ةيحان ىلإ مات مث ) هلوق . مذالب سیل و « ابئاذ ناكهنأب رعشيام
 ىلص ىلا ةالصلا باوبأ ىف ةيضاملا ةمقا ريغ ةصقلا هذه نأكو « هعم انيلصو نيتمكر لصف » ديمح نع ىدع ىنأ نبا
 ممل وهو  ةروكذملا باث ةياور ىف دمحأ دنع عقو نكلا «هئارو نم میلس مأو هفلخ اسنآ ماقأو ريصحلا ىلع امف

 نع ینماقأو انفلخ ميلس مأو مارح مآ ماقأف اعوطت نيتمكر ىلص مث « هوحن - تباث نع ةريغملا نب ناملس قيرط نم

 كانهو لک أي مل انه هنأ اضيأ ددعتلا ىلع لديو « مارح مال اف ركذال ةيضاملا ةصقلا نال ددعتلا لمتحيو « هنیع
 هلوقو . نینک اسلا ءاقثثلا هيف رفتغا ام وهو « ةصاخ ريغصت ابفیفختب و داصلا ديدشتب ( ةصيوخ ىل نا ) هلو . لكأ

 تباث ةياود ىف عقوو . هل ءاعدلا كنم بلطأ هریدقت فوذح ريخلاو لدب وأ نایب فطع وه « سنأ كمداغ د
 . ةرخآلا تاريخ نم اريخ ىأ (ةرخآ ريخ) هلوق . هل هقا عدا سنأ كمديوخ ةصيوخ ىل نا د دحأ دنع ةروكذملا

 ىل امد الإ د دیح نع ديح نب ةديبع ةياور نم دحأ دنعو ۰ لصالا ىف اذك ( الام هقزرا ملا : هب ی اهد الإ ) هلوق



 ۳۳۹ ۱ ۱۹۸۲ فیدلا

 دارفالاب « هيف » لوقو « هيف هل كرابو» ییهشکلا ةياور ىف (هل كداب و) هلق ۰ لا« مهللا : هلوق نم ناکو « ةب

 اف هل كرابو » سنأ نع ةداتق قيرط نم تاوعدلا ف فایر « ىنعملا ىلإ ارظن « موف » دحالو , ظفللا ىلإ ارظن

 ہدلوو هلام رك آ مولا : اق نأ ىل اعدام ىخآ ناکو ۰ ريخ لكب ىلاعدف» لسم دنع تباث ةياور قو « هتيطعأ

 نأكو « ايندلا ريخ نم هلولاو لاملا نال ةرخألا ريخ نم هل اعد ام خیر هلا ةياورلا هذه ىف عقي مو « هيف هل كرابو

 ايندلا ىف نیتنئا ام تيأر دق تارعد ثالثب ىل اعدف د سنآ نو دمج ا ةياود ىف لس عقوو . هرصتخا ةاورلا ضعب

 دانساب دعس نبا هاور ابف كلذو « ةدايزب ةعيبر نب نانس اهنيب اكةرغفملا یهو ء ابيب لو «ةرخالا ىف ةثلاثلا وجرأ اذأو

 (الام داصنالا رثكأ نمل ىتاف) هلوق . « هينذ رفغاو هرع لطأو هداوو هلام ثكأ مهللا » لاق سنأ نع هنع حی

 فو « ندقنلا ريغ نم ناك هلام نأ ی « هعاخ ريغ ةضف الو ابهذ كلعال هنأ ركذو » ىدع ىنأ نبا ةياور ىفدحأ داز

 ءارفص كلمأ امو تباث اي : لاق . الام ىم رثك أ راصنألا نم لجر حبصأ امو : سذأ لاق » دحأ دنع باث ةياور

 « نيم ةنسلا ىف لمحب ناتسب سفآل ناك: ةيلاعلا وبأ لاق » ةدلخ ىنأ قیرط نم ىذمرتللو « یماعالا ءاضب الو

 نإو » لاق سنأ نع نيريس تنب ةصفح قيرط نم « ةيلحلا » ىف يمن الو « كما خیر هنم ءىجب ناحير هيف ناكو

 ريغصت نونلاب ( ةئيمأ ینبا ىتئدحو ) هلوق . ءاهريغ نيترم رمثي ءىش دلبلا ىف امو « نیت ةنسلا ىف رمثتل یضرآ
 ضفاخلا عزت ىلع بصنلاب (ةرصبلا جاجحلا مدقم) هلوق . هدافحأو هطايسأ نود هدا و نم ىأ (ىلصل نفد هنأ ) ةنمآ

 ةروكذملا ىدع ىنأ نا ةياور ىف احرص كلذ عقوو 1 جاجحلا اممدق نأ لإ دالوآلا نم ىل تام املوأ نم ىأ

 سمخ ةئسس ةرصبلا جاجحلا مودق ناكو ‹ جاجحلا مدقم ىلإ هبلصل نفد هنأ هتريخأ ةنيمأ ىربكلا هتنبا نأ ركذو » هظفلو

 ىدحا لاقيو نيتنثا لاقيو ثالث ةنس ىلإ كلذ دعب سفأ شاع دقو « ةنس نوناع و فين ذئنيح سنأ رو نيعبسو

 فو « ةلامو نيرشع ىلع فين » ىدع ىبأ نبا ةياور ىف ( ةئامو نورشعو عضب ) هلق . ةئاملا برات دقو نيعستو

 نع ءانآلا ةياور ىف بمطخلا دنع وهو « ةئامو نورشعو عسل د لئالدلا ىف قببلا دنع ديمح نع ىراسنالا ةياور

 ىوس ىلص نم تنفد دقل و » نيريس تنب ةصفح ةياور ىفو « ةئامو نورشعو ثالث د ظفاب هجولا اذه نم ءانبألا

 ةئام تنفد » لاق سفأ نص ةحلط بأ نب هللا دبع قيرط نم اضيأ « ةيلحلا » فو « ةئامو نیرشعو ةسخخ ىدلو داو

 هءاجام ةربك ىلع ةلالد اذه ركذ قو « فیثلاو عضبلا ىلا لودعلا ببس فالتخالا اذه لعلو « دلو دلو الو اطقسال

 نإو» سم ذنع سذأ نع ةحلط ىبآ نب قحبإ ةياور قف اوقب نيذلا امأو , مهنم تام ینلا وه ردقلا اذه نافدلولا نم

 ىعم ىلع ريغصتلا زاوج مدقت ام ريغ دئاوفلا نم ثيدحلا اذه ىفو . « ةئاملا وع ىلع نوداعتيل ىدلو دلوو ىدلو

 ذخآ نأو  یدپلا ىلع كلذ قشي ملاذإ ةيدحلا در زاوجو « فلكتت ريغب رضح ام رتازلا ةفحت و « ريقحتلا ال فطلتلا

 لكؤي مل اذإ روزلا رطاخ ربجو , هيف طیرفتلا كرتو ماعطلا ظفح هيفو . ةبملا ىف دوعلا نم سيل هل كلذ هيلع در نم

 ةرخالا و ايندلا ريخ ءاعدلاو « ةجاحلا بلط مامآ ةالصلا ميدقتو « ةالصلا بقع ءاعدلا ةيعورشمو ؛ هل ءاعدلاب هدنع

 . صاختالا فالتخ اب فلتخم ايندلا نم للقتلا لضف ناو « یورخ لاری ا فاني الكلذ نأو دلولاو لاملا ةرثكب ءاعدلاو

 نراك ةحلط ابأ نإ ةسقلا هذه قرط ىف لقب مل هال هتبيغ ىف لجرلا تيب لوخدو « هتیعر ضعب مامالا ةرايز هيفو
 ءاعدلا ةياجإ ىفانيال دالوالا ىف توملا ةرثكن أو « لاؤسلا ف فطلتلا نسحو « سفنلا ىلع دلولا راثرإ هبفو . ارضاح

 منب ثدحتلا هيفو . باوثلا نم كلذ ىلع ربصلاو مهتوع, ةبيصملا نم لصح امل مهيف ةكرباا بلط الو مهترثك بلطب
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 نوکو « دلولا ةرثك عم لالا ةرثك عاهتجا وهو ردانلا سالا نم هتوعد ةباجإ ىف امل تلي ىنلا تازجمع و « ىلاعت هللا

 حالص ىلع كلذ فقوتي الو «ريهشلا سالاب خيرأتلا هيفو . هريغ نود ةنسلا ىف نيتم رمثی راص هل وعدملا ناتسب

 ىبأ نبا لاق ) هلوق . نيرشعلا لبقام ىلع هرصق نمل افالخ رشعلا دقع ىلع داذ امف عضبلاركذ زاوج هيفو « هب خدؤملا
 اعر ناك اديمح نأ نم ربتشا 1 سنأ نم ثيدحلا اذهل ديمح عامس نایب قيرطلا هذه ركذ ةدئافو « ديعس وه ( میرم
 الوصوم نوکسف « مم ىبأ نبا انثدح » عضوملا اذه ىف ليصالاو ةع ركة باور ىف عقوو « سنأ نع سلد

 رهشلا ررخآ نم م وصلا صاب - ۲

 نب ئده< انّثادح ناما وبأ انت دحو ؛ ناليغ نع ئدعم انثدح د ن تلصلا شرم - ۸۳

 هلأ هنأ هلك ىنا نع امهنع لا ىذر نیصح نب نارمع نع فاطم نع ررج ن نالیغ انئدح نوبیم

 لاق « ناضمر ىنمي لاق هنظأ لاق ؟ رهشلا اذه رس تمص امأ نالفاي لاقف - ممسب نارهوالجر لاس وأ -

 « ناضمر ىنعي هنظأ : 'تلصلا لقي ٠ نيموب ' مف ”تءرطفأ اذاف : لاف . هللا لوسراي ؛ ال : لجرا

 « ”نابعش رس نم » فَي ىنا نع نارمع نع فرطم نع تباث لاقو : هلل دبع وبأ لاق
 نأ ثيدحلا نم ررحتب ىذلا ناك ناو , رهشلا قلطأ : رينملا نب نزلا لاق ( رهشلا رخآ نم موصلا باب ) هلق

 رخاوأ مايص ىلإ بدنلا ثيدحلا نم ذيخؤي لب ؛ نابعشب صتخمال كلذ نأ ىلا هنم ةراشإ نابعش وهو ديقمر هش هب دارملا

 موصي ناك لجد الإ » هيف هلوقل نيموي وأ مويب ناضمر مدقت نع ىبتلا هضراعب الف فلكسلل ةداع نوكيل رهش لك
 , روهشم ىرصب , ةانثم اهدعب ماللا نوكسو ةلمهملا داصلا حتفب ( دمع نب تلصلا انئدح ) هلو . ءهمصيلف اموص
 هلك دانسالا و ؛« نرالرغ نم ثيدحتلاب ىدبم حرصت نم اف عقو امل مراع وهو نامنلا ىبأ ةياور هيلا فاضأو
 اذه ( عمسپ نارعو الجر لأس وأ هلأ هنأ ) هلو . ريخشلا نب هللا دبع نبا وه ( فرطم نع ) هو . نويرصب

 فرطم نع نيرخآ نيهجو نم هجرخأ و « لسم هجرخأ اضيأ كشلا ىلع هوحنب هنع هاو اتباث ناف فرطم نم كش
 ناملس قيرط نم دمحأ هاورو « هباحأ نم » هجرختسم ىف ةناوع وبأ داز « لجرل لاق هنأ » ماهبالا ىلع كش نودب
 ةادأب « نالف ابأ ايد رذ ىبأ ةياور نم ةخسن فو « ثك ال اذک (نالفاي) هلوق . كش ريغب « نارمعل لاق » هب یمیتلا
 ديدشتو ةلمهلا مضب « هرس » ىدبم نع نابيش نع لسم ةياور ىف ( ربشلا اذه ررس تمس امأ ) هلق . ةينكلا

 ركب ىبأ ةياود ىف هتيأد ینلاو . یبتنا خسنلا عيمج ف وه اذک : لوقرق نبال اعبت ىوونلا لاق « ءاه اهدعب ءارلا
 نم تمسأ » ةروكذملا تباث ةباور فو « تاياورلا قایک « رپشلا اذه ررس » تلقن هطخ نمو قايجلا رساي نبا
 هرخآ ىف یداخبلا ځیرصتل « نامنلا ىبأ نم نظلا اذه ( ناضمر ىنعي لاق هنظأ لاق) هلۆق . ءال لاق ؟ ًائيش نابعش درس

 هاور دقف الإو , ىراخبلا هب ثدح ال نامنلا ىبأ نم عقو كلذ نأكو « تلصلا ىبأ ةياود ىف عقي مل كلذ نأب
 . هنأ ىراخبلا نع ىديجلا لقن و . باوصلا وهو كلذ نودب نامنلا ىبأ نع ىلسلا فسوي نب دمحأ قيرط نه قذوجلا
 مو انه ناضمد ركذ : ىلاطخلا لاقو « حیحصلا ىف تاياوزلا ضعب ىف تباث كلذ نإ لیقو « حصأ نابعش نا : لاق

 نع فرطم یخآ نیا قيرط نم اضيأ لسم ها ویو « ىزرجلا ناو يدوادلا لاق !ذکو هعبمج موص نيعتي ناضمر نإ
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 ن دم نب هقا دبعالو ةبده ةياور ىف كلذ عقب مو « نابعش ىنعي « ايش رهشلا اذه ررس نم تمص له » ظفلب فرطم

 تاياورلا قاب یف الو مهريغو لبعاعالاو لسمو دحآ دنع مهريغالو دمصلا دبع الو نافع الو دامح نب رطق الو ءامسأ

 بطاخا مايصل ال تلي هنم رداصلا لوقلل افرظ « ناضمر ىنعي » هلوق ىف ناضمر هلوق نوكي نأ لمتحيو « لم دنع

 . « هناكم نيموي مصف ناضمر نم ترطفأ اذاف هل لاقف » لسم دنع ابیف ناف فرطم نع ىريرجلا ةيإور قفاويف « كلذب

 ةدابزلا نم یافصلا ةخسن ىف عقوو « كلذكهنع ةلاس نب داح قيرط نم لسو دمحأ هلصو ( حلا تباث لاتو ) هلق

 اضيأ لاقيو ةرس عج اهمضو اهرسک زوحيو ةلمبملا نيسلا حتفب درسلاو . « حصأ نابعشو : هللا دبع وبأ لاق » انه
 انه ررسلاب دارملا : روهجلاو ديبع وبأ لاق « رارستسالا نم وهو « حتفلا ءارفلا حجرو : هرسكو هلوأ حتفب رارس
 دواد وبأ لقنو . نيثالثو نيردعو عستو نیرشءو نام ةلمل ىهو پف رمقلا رارستسال كلذي تیم + روشلا ینا

 طو درسلا لیقو « روج اك یعازوالا نع ىناطخلا لقثو « هلوأ هررس نأ زيزعلا درع نب ديعسو ىعازوألا نع .

 بدنلا هدي ويو « هطسو ءىثلا ةرسو ةرس عمج ررسلا نأب هرجوو « مهضعب هحج_و اضيأ دواد وبأ هاك ربشلا

 نابعش رخآ وهو صاخ ىب هيف درو لب «٠ بدن روشلا رخآ مادص ىف درب / هنأو رهالا طسو یهو ضيبلا مايص ىلإ

 تاياورلا ةبقب نع رهشلا اذه ةرس اهف ىلا ةباورلا درفآ السم نرأب ىوونلا هحح رو « ناضمر لجال هماص نمل

 ثيدحلا قرط عيج ىف هرأ مل نكل « مدقت اک رپشلا طسو یهو ضيبلا مايص ىلع حلا اف ىلا تاياورلا اب هفدرأو
 ىعيتلا ناماس نع قرط نم هجرخأو « رارس » ظنفلب نيبجو نم دمحأ دنع وه لب ءةرس» وهو هركذ ىذلا ظفللاب

 لاوس : للعلا لهأ ضعب لاق ىباطخلا لاق « رهشلا رخآ دارملا نأ ىلع لدي اذهو « رارس ابضعب فو ررس !مضعب ىف

 مل كلذ ركنأ ول هنأب بقعتو , نيموي وأ مويب رپشلا لبقتسي نأ یه دق هنال « راكناو رجز لاس كلذ نع ال
 ىضقي نأو ءافولاب هرمآ كلذلف هسفن ىلع امجوأ لجرلا نوكي نأ لاتحاب ىناطخلا .باجأو « كلذ ءاضقب هرمأب

 لوئسلا لوق هردص ىف عفديو « فاکت هيف راكنإ لاؤس هلوق : ةيشاحلا ىف رينملا نبا لاقو . یپتنا لاوش ىف كلذ

 فيكف مصب مل لجرلا نأ ضرفلاو ماص هنأ هيلع ركنأ دق ےب ناكل راکنا لاؤس لاک ولف « هللا لوسد ای ال د

 مدقتي نأ ملي هين عم الف رپشلا رخآ مايصب ةداع هل تناك لجرلا نوكي نأ لمتحيو ؟ هلعفي ملام لمف هيلع ركني
 ستسنل ابئاضقب همأف كلذ نم هداتعا ناکام مابص كرت ءانثتسالا هغلبي مو نيموي وأ موب موصب ناضمر دحأ

 نبا لاقو . مدقت اک هبحاص هيلع مواد ام لات هللأ ىلإ لمعلا بحأ نآل ةدايعلا نم هسفن ىلع فظو ام ىلع هتظفاحع

 . ذخأملا اذه فعض ىنخ الو . ه | انيلا لقني مل مالكل اباوج لِي ىنلا نم یرج امالك اذه نوكي نأ لمتحي : نيتلا

 ناضمر لجآل ىرحتلا هب دصقي نمل وه ا۶ء] نيموي وأ مويب ناضمر مدت نع ىبنلا نأ لع ليلد هيف : نورخآ لاقو

 الإ هنم ناتسي مل هنال یبنلا ثيدح رهاظ فالخ وهو « هداتعا نكي مل ولو یہنلا هلوانتي الف كلذ دصقب مل نم امأو

 نم رارفلا رپشلا رخآ وهو هرهاظ ريغ ىلع زہشلا درس لمح نمل لماحلا نأ ىلإ ىطرقلا راشأو « ةداع هل تناك نم

 هل تسيل نم ىلع یبنلا لمحب نكسم نيثيدحلا نيب عملا : لاقو نيموي وأ مويب ناضمر مدقت نع رب هيل ةضراعملا

 ةداشإ هيفو : لاق « عطقيال ىتح ريخلا ةداع ةمزالم ىلع كلذب بطاخملل المح ةداع هل نم ىلع مالا لمحو كاذب ةداع
 نيموي مصف » ثيدحلا ىف هلوق نم اذخأ هريغ ىف نيموي موص لدعي هنم موي موص نأو نابعش ىف موصلا ةليضف ىلإ
 ۱ نآ كاذب بلطاخلا بداع تناك نإ الإ ميا اذي هو : تلق . نابعش مایص نم هن وف ىذلا موبلا ناكم ينعي « هياكم
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 مايص هتداع نوكي نأ نم معأ « ائيش رپشلا اذه درس نم تع له » هلوقف الو < ادحاو اموي نابعش نم موصی

 لاق دابع نب دمحم نع ةيبش ۳ رج ن ديلا دبع نع جرج نبا نع صاع وبأ شرم - ۶

 رضاع ی هر دار ۰ مما لاق ؟ ةمجلا موي میوص نع هبل یبلا ا - 8 شا ىضر راج تأ 2

 0 ةموصب د رفنپ نآ ی 2

 يره ع حلاص وبآ انئادح شمعألا انّثادح ىبأ انثدح ثايغ نب صفح نب رع ازم - ۰

 « هدم وأ لبق اموي الإ .ةعجلا موي ک دحا موصل » لوقب هم ىبلا تمم : لاق هنع هللا ىضر

 ا ای دح e انئادح دمت یر ا نع ى ننكر هم اشو -- ۲

 یهو مج ۱ موب الع لخد تي یا نآ امنع هل "یفر رشرالا رتنب 8 روج نع بوي أ ىبأ نع دات

 « ىرطفأف : لاق . ال : تلاف ؟ًادغ ییوصت نآ ندير : لاق . ال : تلاق ؟ سمأ تمعن : لاقف “اص

 6 *تارطفأف اه رمأف ا ةيريوج نأ 2 بنا نا یندح وای مس دملنا ن دا لاقو

 عقوو « تاياورلا رثكأ ىف اذك ( رطفي نأ هيلعق ةعملا موي ام اص حبصأ اذإو « ةعمجا موي موص باب ) هلق

 هبشت ةدا زا هذهو « هدعب موص» نأ ديري الو هلبق مصي مل اذإ ىنعي « یهو انه ةدايز تقولا ىبأو رذ ىأ ةياود ىف

 هلوقي اع ىراخبلا ربعي نأ دعبيو « ىراخبلا نم نسنلا ةياور ىف عفت مل اهئاف هنود نم وأ ىربر فلا نم نوکت نأ
 لمح نم ديال ريسفتلا اذهو < اسأرو الصأ اهنع ىنغتسي ناك لب :قعأ : لاقل همالك نم كلذ ناك ولو « « ىنعيد ظفلب

 تیدح او : ثيداحأ ةثالث بابلا ىفذإ « بابلا ثيداحأ رخآ ةيرب وج كيدح نم دافتسم هنال هيلع ةجرتلا قالطإ
 « ديسقتلا ف رهاظ وهو ةريره ىلأ ثيدح اهناثو . هنيبنس اک هتاور دحأ نم ريسفت هيف ديبقتلاو قلطم وهو رباج

 ناثع نبا ىأ ( ةبيش نب ريبج نب ديملا دبع نع جرج نبا نع ) هو . كلذ ىف اهرپظآ وهو ةيريوج ثيدح املاثو
 نم لسمو هنع دمحأ هجرخأ « ديحلا دبع یربخآ » جرج نبا نع قازرلا دبع ةياور ىف ؛ ۰ ىجحلا ةحلط ىبأ نبا

 اب ر جرج نبا ناكو « هنع دمج نب جاجح قيرط نم یتاسنلاو «جیرج نبا نع ننسلا ىف ةرق وبأ هجزخآ اذکو « هقيرط

 هجرخآ ثابغ نب صفحو ناطقلا ديعس نب یح هاور كلذک . ديلا دبع ركذي لو هسفن دایع نب دم نع هاور

 نع مهلك ليمش نب رضلا قي رط نم اضيأ ی اسنلا هجرخأو « ناملس نب ليضف دازو لیعامسالا اذكو امهقيرط نم قاسنلا
 « مصاع ىبأ نع یراخبلا ءاور : لاق هنف ارظن مصاع ىبأ نع ىراخبلا ةياور ىف نأ ىلا ليعامسالا أموأو جرج نبا
 دعس و هاور دقو : لاق . كلذكح هقاس مث « بحي لاق اک صاع ی قيرط نم هانيور دقو : لاق هدانسا رکذف
 لو : تلق . هعبات نمو ناطقلا ىنعي ءالؤبك سيل دعس وبأو مصاع نأ نع ىراخبلا هقاس اک جرج نبا نع ىتاغصلا
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 یجکلا لسم وبأو هدنسم ىف ىرادلا ةدايزلا ىلع هقفا و دقو ؛ ةميقتسم یراخبلا ةياور ناف كلذ ىف لیعاعالا بصي
 مايصلا باتک ىف مصاع ىبأ نا هجرخأ اک یسوم وبأ هاور كلذكو « یراخیلا لاق اک مصاع یبا نع هاجر خاف ننس ىف
 ځرج ناو كل ذك مصاع ىبأ نع دلي وخ نب ليقع نب د# قيرط نم قزوجلا عرش كل ذکو ۰ مصاع يبأ نع هنع هل

 ديعس نب ىحي قيزط نم یاسنلا دنع عقو نكل « هدانس] ىف رصق ديعس نب يح نا : قييبلا لاق اذهلو ساد امر ناک
 وأ نم هعمسف ادم قل 2 دلع نع ديلا ديع نم هعم هنأ ىلع لمحيف : داع نب دمي قدا 05 خرج نا نع

 دنع ناك هنأ كلذ ىف سلا لماو اذه نع ةراتو اذه نع ةرات هب ثدحب ناف دملا ديع نم هيف تبقثسأو دم نم

 دبع رکذ ىلع مصاع ی ةعباتمب دعس وب درفن ملو « ىلاعت هللا ءاش نإ هحضونس اك رخآلا دنع سيل ام نقلا ىف امهدحأ
 شک أ ديما دبعو ٤ هركذ تمدق مدحت نب جاجحو ةرق وبأو قازرلا كيع اموعبات لب ليعامسالا مالك همه وي اک ديلا

 ةباحصلا راغص نم یهو ةييش تنب ةيفص هئدع نع ىور ريغص ىعبات روكذملا دملا ديعو « هطاقساب هنع هاور نم اددع

 هلوق . بدالا ىف رخآو قلخلا ءدب ىف رخآو اذه ثيداحأ ةثالث ىوس ىراخبلا ىف هل سیل و ؛ هريغو نيعم نا هقئرو
 اذه لاجرو , هريخأ دابع نب دمع نأ دما دبع نع جرج نبا نع قازرلا دع ةياور ق ( دابع نب دم نع )
 ىف ( ارباج تلأس ) ےل . انامز کم اماقأ دقو قدم وبف ىباحصلاو ىرصب وہف یداخبلا خسیش الإ نوبكم دانسالا
 نب رباج تلأس » امهريغو دمحأو للم دنع ديجلا دبع نع ةئييع نبا ةياور ىف اذكو ةروكذملا قاذرلا دبع ةياود
 ‹ ةيعكلا برو » ناسا ةياور فو « تيبلا اذه برو من د لاق هرخآ ىف اضيأ اودازو «تيبلاب فوطي وهو هللا دبع
 ىلا ةيبوبرلا ةفاضإو < سالا دیک ات فالحتسا ريغ نم فاحلا زاوج هسفو ۰ موف لسا ةدمعلا د بحاص اهازعو

 ريغ داذ) هلوق ۰ اهب رسفلا مالا ركذ ريغ نم معنب باوجلا ىف ءافتكالا هيفو « اهمیظتب اهيونت ةمظعملا تاقولحتا
 يح هنأب قييبلا مزج هيلا راشملا ريغلاو « موصب درفني نأ » ینپمشکلا ةياور قو ( هموصب درفنب نأ ىنعي مصاع ىلأ
 ليش نب رضنلا قيرط نمو هقيزط نم ةدايزلاب یناسنلا هجرخآ دقف « نيعتي مل نكل لاق اک وهو « ناطقلا ديعس نبأ
 « ةبعكلا برو ىأ : لاق ؟موصب ةعجلا موي درفني نأ ىب هب هللا لوسر تعمسأ » يح ظفلو . ثايغ نإ صفحو
 ةعمبا موي موص نع لتس ارباج نأ » رضنلا ظفل و « ادرفم ةعملا موي مايص نع مب هللا لوسر یه » صفح ظفل و

 ظفلب وهو رثک الا اذک ( مدحأ موصيال ) ةريره ىبأ ثيدح ف هلو . « درش نأ ھل هلل لوسر یمن : لاقف
 ( هدعب وأ هلبق اموي الإ ) هلق . دكؤملا ىبلا ظفلب « نموصيال » ىنيسشثكلا ةياود قو « ىبنلا هب دارملاو ین
 اءوصنم نوكي نأ زوج : ینامرکلا لاقو « ةعبجلا موي نم هؤانثتسا حسیال اموي نآل هلبق اموي موصي نأ الإ هريدقت
 نع باكشا نب دمح قيرط نم لیعاسالا ةياور ىفو « ةيحاصمل ءابلا نوکت و هلبق مويب الإ هريدقت ضفاخلا عزبب
 مصيال » شعالا نع ةيواعم ىبأ قیرط نم ملسملو « هدعب وأ هلبق اوموصت نأ الإ » هيف ىراخبلا خيش صفح نب رع
 موصي وأ اموي هلبق موصي نأ الإ » هجولا اذه نم یاس « هدعب موصي وأ هلبق اموي موصي نأ الإ ةمبا موي مدحأ
 الو « ىلايللا نيب نم مايقب ةعملا ةليل اوصختال » ةريره ىبأ نع نيريس نبا نع ماشه قيرط نم سلو « اموي هدعب
 نع فوع قيرط نم دحآ هاورو , ؟دحأ هموصي موص ىف نوكي نأ الإ « مایالا نيب نم مايصب ةعمجبا موي !وصخت
 ىبال لاق الجر نا و ىثراحلا دايز رب والا ىبأ قيرط نم هلو , « موصب ةعمبا موي دزفي نأ ىهن » ظفلب نيريس نبا
 موصيال : لوقب غم ادم تمم دقل ءامالث ةبعكلا برو اه لاق  ةعمجلا موي موص نع سانلا یهت ىذلا تنأ : ةريره
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 مصتال» لاقف لب ینلا لأس هنأ ةيصاصخلا نب ريشي ةأرما ليل قيرط نم هلو ؛ هعم مايأ ىف الإ هدحو ةءجلا موي کدحآ

 نم تمدقت ىلا ةدايزلا ديؤتو رباج ثيدح ىف قلطملا ىلا ديقت ثيداحألا هذهو « اهدحأ وه مايأ ىف الإ ةعمللا موب

 ةداغ هل مان ىف هعوقو قفتا وأ هدعب وأ هلبق ماص نإ هزاوج ءانثتسالا نرم ذخؤيو « دارفالاب قالطالا دسقت

 زاوج هلم ذخؤيو « ةعملا موي قفاوف ةفرع موك نيعم موي موصب ةداع هل نم وأ ضيبلا مايأ موصي نكاهموصب

 مل ( ردنغ انثدح دم ىنثدحو ) هلق : كلاثلا تیدحا . نالف ءافش مود وأ الثم ديز مودق موي رذن نمل هموص

 «جرختسلا » ىف يعن وبأ مزج كلذبو راشب نب دمج رادنب هلأ ربظ, ىذلاو « قرطلا نم ءىش ىف روکذلا دمع بش

 فسوب ةياور ىف ( بويأ ىبأ نع ) هلق . ردنغ نع اميمج ىنا نب د قيرط نمو هقیرط نم هجرخأ نأ دعب

 هجرخأ ةداتق نع مامه هقفاوو « بوبآ ايأ تمعسد ةداتق نع ةبعش نع ثراحلا نب دلاخ قيرط نم هل مايضلا ف ىضاقلا

 هل لاقيو « دزالا نم نطب ىلإ ةبسن ةانثملاو ةلمبلا حتفب وهو « کشملا بوبأ بأ نع ه هتياور ىف لاتو دواد وبأ

 نع اعيمج ةللس نب داحو مامهو ةبعش قيرط نم ىواحطلا هاورو « ةمجعملا نيغلاب مث ءارلاو ميلا حتفب ىغارملا اضيأ

 نب ةدانج ثيدح نم دهاش هلو « ثيدحلا اذه ىوس اهتياور نم ىراخبلا ىف تلي ىنلا جوز ةيريوجل سیل و « ةداتق

 اهفلاحو « دانسالا اذه ىلع ةداتق نع مامهو ةبعش قفتاو « ةيريوج ثيدح ىنعع حي دانساب یناسنلا دنع ةيمأ ىبأ

 لع لخد متلي ىنلا نا » صاعلا نب وربع نب هللا دبع نع بيسملا نب ديعس نع ةداتق نع لاقف ةبوورع ىبأ نب ديعس

 دامح اذکو هل ةلس نب دامحو مامه ةعباتل ةبعش قيرط حجارلاو « نابح نبا هحصصو یاسناا هجرخأ هركذف « ةيريوج

 اضيأ بيسملا نب دمعس نع ةداتق نع هاور ارمعم ناف اضيأ ةظوف# ديعس قیرط نوکت نأ لمت< و. نا اک دعا نبا

 مساقلا وبأ هلصو ( ا دعجلا نب داح لاقو ) هلق . « آذإ ٠ هتیاود ف يمن وبأ داز ( یرطفآ ) هلق هلسرآ نکلا

 ب ىنلا مايص نع ةداتق لكس دعجلا نب داح انثدح ةي ده انئدح » لاق « دلاخ نب ةب ده ثب دح عمج » ىف یوفبلا

 یراخبلا ىف ه سيل و « نيل هيف دعجلا نب دامحو « ترطفأف اهمأف » هرخآ ىف لاقو هرکذف « بوبا وبأ ینئدح لاقف

 دحآ نع یرطلا بطلا وبأ هلقثو , مایصل اب ةعمجا موي دارف] عدم ىلع بابلا ثدداحأب لدتساو . عضولا اذه ىوس

 موص نع تبث 5 ةعمجا موي موص نع ىلا تبث : رذاملا نبا لوق نم هذخأ هنأكو < ةيعفاشلا ضعبو رذنملا نباو

 رفعج وبآ لاقو . هم رحتب ىرب هنأب رعشي دق اذهف موصلاب هدارفإ دارأ نم رطفب مالا ةعملبا موي دازو « ديعلا موي

 فالخم  هدعب وأ هلق ماص ولو ديعلا موي موص ميرحت ىلع دقعنم عامجالا نآب ةعمجاو ديعلا نيب قرفي : یربطا

 ىلع نع هموص عنم مزح نباو رذنملا نبا لقنو . هدغب وأ هلبق ماص نمل هموص زاوج ىلع دقعنم عامجالاف ةمملا موي

 « هتل هيف ىبنلا نأ ىلإ روهمجلا بهذو . ةباحصلا نم افلام لعنال : مزح نبا لاق« رذ ىبأو نابلسو ةريره ىبأو

 غلبام ىلا لعل : ىدوادلا لاق « هنع ىبني هب ىدتقي نم ادحأ عمسأ مل : كلام لاق , هرکی ال ةفينح ىبأو كلام نعو

 نوكيف ةدابعلاب ما لا نم موي صخ نأ هركه نال هدارفإ نع ىبنلا هنم ذی كلام مالكنأ ضايع معزو . اللام

 « هدحو هرکی الف هريغ عم هموص ه ب ال موي : مبنم باهولا دبع لوق ىبرعلا نبا باعو . ناتاور ةلأسملا ىف هل

 ةثالث رهش لك نم موصي ها لوسر ناك » دوعسم نبا ثيدحي ةيفنحلا لا صنلا د وجو عم اسایق هن وكل

 عقو اذإ هرطف دمعتي ال ناك ديرب نا لمتحي هل ةجح هيف سیل و « ىذمرتلا هنسح « فعلا مور رطفي ناكالقو < مايأ

 « صئاصخلا نم هدع نم مهم ٠ نيثردحلا نيب امج موصل اب هدازف] ةهارك كلذ داضي الو . اهموصي ناك يتلا مايالا یف
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 هرکی ال هنأ یعفاشلا نع ی زلا هلقن و اههدحأ : نامجو ةيعفاشلا دنع دوهشملاو 5 لاتحالاب تيثتال اهنال ديجي سلو

 لوقک نورخأتملا هحمع ىذلا وهو یاثلاو ¢ ركذلاو ءاعدلاو ةالصلا نم هيف عفت ىلا ةدايعلا نع هموص هفءضأ نملالإ

 كلذ لکشتساو « ماصي ال ديعلاو ديع موي هنوکل اهدحآ : لاوقآ ىلع هدارف) نع ىهنلا ببس ىف فلتخاو روبخا
 ماص نمو « ةبج لك نم هعم هءاوتسا مزاتسیال ديعلاب هبسش نأ هريغو میل نا باجأ و . هريغ عم همادصب نذالا عم
 ءاقيب بقعت و « یووللا هرادخا اذهو ةدابعلا نع فءضي الثل اذا . موصل اب ىرحتلا ةروص هنع تفتنا هريغ هعم
 هموض موي لصحي ام ربج هدعب وأ هلبق ىذلا مويلا ةليضفب لصحب هنأب باجأو « هعم هريغ موص عم روكذملا ىنعملا
 هدارف] زاوج هنم مزلیف ريخلا لاعفأ عییمجم لصح لب موصلا ف رصحنيال ناربجلا ناف رظأ هيفو ريصقت وأ روتف نم
 ناكف اضيأو . كلذب لئاق الو الثم ةبقر هيف قتعأ نكه دعب وأ هلبق موي مایص ماقم موقب اريثك اريخ هيف لمع نمل
 ىف اي ةنثملا ماقم تميقأ ةنظلا نأب اذه نع باوجلا نکع و « ةوقلا ققحتی نمال فعضلا هيلع ىثخي نم, صتخم ىهنلا
 وهو « تبسلاب دوبلا ناتفا اك هب نتتفیف همیظعت ىف ةغلابملا فوخ اهثلاث . هيلع قشي مل نل رفسلا ف رطفلا زاوج
 محتل مهتةفاوم كرت ظوحلملا ناك ولف مايصل اب تيسلا نومظعيال دوبلاف اضيأو 5 مايصلا ريغب همیظعت تویثب ضقتنم
 زا ینلا نأ ةبلس مأ ثيدح نم نابح نبا هحصو یاسنلاو دواد وبأ یور دقو . هنوموصیال مال هموص
 فوخ اهعبار . « مهفلاخأ نأ بحأف نیکرشلا دبع اموي امهنإ : لوقب ناکو دحآلاو تبسلا مايألا نم موصي ناک
 امسماخ . هيلي ىذلا بابلا ىف امف درو ام ركذ ناف ‹ سينخلاو نينئالا موصب ضقتنم وهو . هبوجو داقتعا
 « هريغ عم هموص ةزاجاب ضقتنم وهو : بلها لاق « كلذ ليللا مهمابق نم هب یثخ اک مهلع ضرفي نأ ةيشخ
 رهاظ ىلع ةهاركلا مدع هداقتعا كلذ ىلع هلح بلبلا نكل . ببسلا عافتدال ملي هدعب زاجل كلذك ناك ول هنأبو
 . فيعض وهو ىلودقاا هلقن مهتفل خب نورومأم نمو هموص مهملع بحي هال ىراصنلا ةفلاخم اهسداس . هبهذم
 قيرط نم هريغو کاملا ءا ور امهدحأ : ناشدح احرص هيف دروو « اذوأ باوصلاب اهالو و لاوقالا ىوقأو
 اوموصت نأ الإ « کمایص موي کدبع موی اولعجت الف , ديع موي ةعملا موي د اعوفم ةر ره ىلأ نع نیدل نب صاع
 مضيلف رهشلا نم اعوطتم کنم ناك نم » لاقو ىلع نع نح دانساب ةبيش ىبأ نبا هاور ىتاُلاو . « هدعب وأ هلبق
 « ركذو بارشو ماعط موي هناف ةعملا موي مصب الو ؛ سيلا موي
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 لوأ مضب 2 “ىش صخ » ىنسنلا ةياور فو ( مايآآلا نم اًديش ) فاكملا ىأ هلوأ حتفب ( صخب له باب ) هلق
 ب هتماد] ثيدحلا رهاظ نال کس اب مزحي مل هريغو رينملا نب نيزلا لاق « مار لا نم ءىش لوپجمل ءانبلا ىلع صخ
 سم هجرخأ ام وهو « ةمرادملا ىن ىض:#ي ام اهمفت ةقئاع نع حص ام هضراعإو ؛ اپغتاظ و ىلع هتبظاومو ةدابعلا
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 : تلاقف و هللا لوسر مايص نع تلثس ه ابنآ ةشّئاع نع اعيمج قيقش نب هللا دبع قيرط نمو ةبلس ىلأ قيرط نم
 سابع نبا ثيدح نم ىراخبلا ىف ابرق هوحن مدقتو « رطفأ دق لوقن ىتح رطفيو ماص دق لوقت ینح موصي ناك

 ناك» ام وق نأب امبیب عملا نكمب و « امهنيب عملا نيبتب وأ نيربخلا دحأ حج سیا مامفتسالا لع ةجرلا قباف « هريغو

 ناك هلي هنأبو « ارمتسم امادتسم راک رطفلا نم مث موصلا نم راک الا ىف هلاح فالتخا نأ هانعم « ةميد هلع

 لوقف « كلذ ىرب نم ىلع لاحلا هبتشيف ىلاوتلا ىلع اهيضقبف لغاش ابضعب نع هلغش ام رف ةدابعلا هسفن ىلع فظوب

 « قلا لاحلا ىلع لزنم « هتبأر الإ امئاص هارت نأ ءاشت ال ناك» اهلوقو « فيظوتلا ىلع لزنم « ةمرد هلع ناكد ةشئاع

 هنیعب موي ىف ءادتبا الفن دصقيال ناك هنأ هانعم لمقو « هل ىنلا موص نم ركذي ام باب » ىف اذه وهن مدقت دقو

 ىدوثلا وه نايفسو ناطقلا وه (یحم انثدح) هلق . هموص ىلع مواد الثم سيخلاكهنيعب اموب ماص اذإ لب . هموصيف

 له ) هلوق . ديناسألا حصأ نم دعي ام دانسالا اذهو . هلاخ ةمقلعو ىعخنلا وه ميهارباو رمتعلا نبا وه روصانو

 , عوبسالا نم موي مايص ىرحت ةهارك ىلع مهضعب هب لدتسا : نيتلا نبا لاق ( ال تلاق : ايش ماب لا نم صتخي ناك

 « امايأ اهنوک ثيح نم ماب 9 نم موي صيصخت نع لأس اء] ةشئاع ثيدح ىف لئاسلا نأب ريثما نب نزلا باجأو

 ءاروشاع مويو ةفرع مويك مايآلا ةيقب هيف هكراشي ال مال صصخ امئاف مايصلاب مايألا نم هصيصخ درو ام امأو

 اذه ىلع لكشيو « تبسلا موي الثم هنوكل موي صيصخ نع لأس املو : صاخ ىنعمل نيعام عیجو ضيبلا مايأو
 ىلع ةمجرتلا قبأ اذپلف ىراخبلا طرش ىلع حصن | اهنأكو ثيداحأ امف تدرو دقف سیا و نينثالا موص باوجلا

 نینئالا موي مايص ىف درو : تلق . ال ةشئاع لوق مومع نم ینتتسا امهصيصخت ىضتق ام امهمف تبث ناف ۰ مامفتسالا

 قیزط نم نابح نبا ةححصو یاسنلاو ىذمزتلاو دواد وبأ هجرخأ ةشئاع ثيدح اینم « ةحيحص ثرداحأ ةدع سيخلاو

 هللا لوسر تيأر ه ةماسأ ثيدحو « سیما و نيئثالا مایص یرحتب ناك يلي ینلا نا » هظفل و اهنع ىشرجلا ةعيبر

 ىلع عفرب نأ بحأف « سيخلاو نينثالا موي ضرمت لامعالا نإ : لاقف هتاًاسف « سيخلاو نينثالا موي موصب هلي

 دارملا لعل : لاقي نأ لاكشالا نع باوجلاف اذه ىلعف ؛ ةعزخ نا هحمصو دراد وبأو ىاسنلا هجرخأ « مئاص انأو

 ىف بغرو « مايأ ةئالث موصي ناك» قلب هنأ مس ال لئاسلا ناکف « رهش لك نم ةثالثلا مایا امنع لوثسلا مايألاب

 ضيبلا ابلعج ول ىنعت « ةميد هلع ناك ء ال » تلاقف ؟ ضيبلاب امص ناك له : ةفئاع لأس ضيبلا مايأ نوکت اهنآ

 ىأ نم لابب ال ناكف اهنسعت مدعب ةعسوتلا دارآ نكل « اعاذ هلع نوكي نأ بحي ناک هئال ؛ الع موادو تنيعتل

 ناك ه إب هنأ ةقئاع ثيدح نم یود امام ناو « ضيبلا مايص باب » ىف هيلا ةراشالا تمدقت اک اههاص ربشلا

 ثيدح نايح نبا دروأ دقو « ماص رمشلا ىأ نم یابی امو < ماي ةنالث رهش لك نم موصي
 یةشاع ثيدحو بابلا

 ةيفيكن ع حصفي مو اضراعت امهنیب نأ ىلا راشآ و «رطفي ال لوقناىتح موصي ناكو اهئيدحو سیا نينثالا مایص

 ٠ ةانثم ريغب « صخم » قاقرلا ف روصنم نعريرج ةياود ىف ( صتخي ) هلق . هلضفب كلذي هللا حتف دقو < امهنيب حا

 ءیش لك لع تقلطأ مث امایآ مودي رطم ةميدلا : ةغللا لهأ لاق ء ام اد ىأ ةيئاتحتلا نوكسو هلوأرسكب ( ةعد ) هلوق

 براقتم ىنعملاو نيعضوملا ف « عیطتسی » ريرج ةياور ىف ( قيطي مكيأو ) هلوق . رمتسي

 ةفرع .موب موم باپ - ۵
 نأ لضقا مآ ىلوم تا ىنثكدح لاق لاس یت دح : لاق كلام نع نوح انئكدح دسم او - ۸



 ۳۳۷ ۱۹۸۸-۱۹۸۹ ثيدحلا

 نع هللا دی ب ع لوف رتفْلا ىلأ نع "كلام ا ر ن نا 18 اشو .ع٠ هنثدح_لضفلا مأ

 وبلا م وص ىف ةفَّرَع موي اهدنع او ات اسان نا » ثراحلا تاب لضفلا منع سابع نب هللا دبع لوم ريم

 ىلع "فقاو وهو يل حد هيلإ تابا ملاصب ك : مهعضعإ لاقو “اص وه : متعب لامف « ر

 » هب رشف ه ريع

 نع ريكس نعو رغ ینربخآ لاق - هیلع یرق وأ - به نا ىلر خأ ناملس نب 5 انشد ۹

EEهيلإ ٌتلسراف « ةفّرع موب هني ىنلا _مايص ىف اوكستت سانلا نا » اهنع هللا ىضر نومك  

 « نورظنی "ساناو هنم برف « نقولا ىف ةنقاو وهو ٍبالحم
 هطرش ىلع هموص ىف بغرا ىف ةدراولا تا ا تف زنم اكو هک ام ىأ | قطب موم ۳

 باپلا ییدح نيبو هنیب عملاو . هريغو لسم هجرخآ « ةيضام ةنس و ةت آ ةنس رفکی هنأ » ةداتق ىبأ ثيدح اب و

 . كلذ لیصفت ینأبس اک جاحلل بولطلا ءاعدلاو,رکذلا نع هماص هفعضب مل نم ىلع وأ جاحلا ريغ ىلع لمح نأ

 اعم هتینکو همساب ءاج اعرو . ربشأ هتينكحب وهو ةيناثلا قيرطلا ف روكذملا رضنلا وبأ وه ( ماس ینئدح ) هلوق

 ىف ثيدحتلاب حيرصتلا نم اهف امل اغوزت عم ىلوألا قيرطلا ىراخبلا قاس امإو « رضنلا وبأ ملاس انئدح لاقبف

 . باتنکلا اذه ىف كلذ ىلع ىراخبلا صرحام شك أ امو « اهولع عم ةيئاثلا قيرطلا ىف ةنعنعلاب تعقو ىلا عضاولا

 نبا ىلوم لاق نمو هلصأ رابتعابف لضفلا مآ ىلوم لاق نف , سابع نبا ىلوم ريمع وه ( لضفلا مآ یوم ريبع) هلق
 , همأ ىلاوم ءالو سابع نبا ىلا لقتنا دقو سابع نبا ةدلا و یه لضفلا مأ نآل « هلاح هيلا لآ ام رابتعابف سابع
 ةثالث ىف ةيرشالا ىفو نيعضوم ىف حلا ىف اضيأ هجرخأ دقو . ثيدحلا اذه ىوس ىراخبلا ىف ريمعل سيلو
 ىف یطقرادلا دنع عقوو ۰ اوفلتخا ىأ ( اورام اسان نا ز هلوق ٠ مميتلا یف مدقت رخآ ثيدحو « عضاوم

 ( ل ینلا موص فر هلق ۰ « لی هللا لوسر باعصأ نم سان فلتخا » كلام نع حوت ىن قيرط نم « تآطوملا »

 هفلأ ام ىلا دنتسا مهاص هنأب مزج نم نأكو . رضحلا ىف محل اداتعم مهدنع افورعم ناكةفرع موي موص نأب رعشي اذه

 رفسلا ف ضرفلا موص نع ههل فرع دقو , ارفاسم هنوك ةنيرق هدنع تماق مئاص ريغ هنأب مزج نمو « ةدابعلا نم
 لمتحيف ۰ تلسرأ ىتلا ىه ثراحلا تنب ةثوميم نأ هيلي ىذلا ثيدحلا ىف یاس ( تلسرأف ) لوق . لفنلا نع الضف
 مآ لاؤسب تلسرأ ةن ومیم نوكساف نيتخأ اتناك امهنال امهنم لك ىلا كلذ بسنف اتلسرآ اعم أمبنأ لمتح و « ددعتلا
 ترشا ىلا ىه ةنوميم نوک نيدعت ىلإ ةراشالا ىف أس و , سکسلا لمت و كلذ ىف لاحلا فشکل كلذ ىف ال لضفلا

 سابع نبا نع ريبج نب ديعس قيرط نم یاسنا ىور نکل « لضفلا مآ ثيدح قرط ىف لوسرلا مسي لو . لاسرالا
 وهو ) هلوق . هتلاخ امو همآ امإ لسرأ هنأ هنع ءاج نم ناك هنأ كلذ ىوقيو . كلذب لوسرلا ناك هنأ ىلع لديام

 « ةفرعب سانلا بطخي وهو » كلام نع ديعس نب ىح قيرط نم « جرختسملا » ىف معن و داز ( هريعب ىلع فقاو

 یاسنلاو دحالو « ةفرع ةيشع فقاو وهو » رضالا ىبأ نع ةيلس ىبأ نب زيزعلا دبع قيرط نم ةبرشآلا ف فنصال و

 ثيدح ىف داز ( هب رشف ) هلوق . 2 ةقرعب رطفأ مل هللا لوسر نأ ٠ لضفلا مأ همأ نع سابع نب هللا دبع قيرط نم



 موسلا باک ۰ ۱ ۳۳۸

 هللا دبع نبا وه ریکب و « ثراحلا نبا وه ( وربع یربخآ ) ةنومیم ثيدح ىف وق . « نورظني سانلاو » ةت وميم

 لمحي ىذلا ءان الا وه ةلمهملا رسکب « بالحب ه هلوق و « نويندم رخالاو نويرصم لوألا هدانسا فصت و « جشالا نبا

 ليعامسالا ىور : ( هيبنت ) . نبل هيف نكي ۸ ولو ءانالا ىلع قلطب دقو ؛ بولما نالا بالا ليقو « نبللا هيف

 یآ ماس نع ثراحلا نب ورمع نع هنع ىناثلاو « هدانساب كلام نع هنع اهدحأ : ديناسأ ةثالثب بهو نبأ ثيدح

 هريغ ةياورب ءافتکا هديناسأ دحأ ىلع ىراخبلا رضتقاو , هب ريكب نع ورمع نع كلاثلاو « هب هيف كلام خيش رضنلا

 ىن ىلع لدیال درجا هلعف نال رظن هيفو « ةفرعب ةفرع موي رطفلا بابحتسا ىلع نيئيدحلا نذر لدتسا و . قبس اک

 دواد وبأ ىور معن « غسيلبتلا ةحلصا لضفأ هقح ىف نوکیو ذاوجلا نايبل بحتسلا .ىثلا كرت دق ذإ بابحتسالا

 موي موص نع ىج مب هقا لوسر نأ » مهثدح ةريره ابأ نأ ةمركع قيرط نم کالاو ةع زخ نبا هححصو یاسنلاو

 « جاحال ةفرع موب رطف بحي : لاق یراصت الا دمعس نب ىح نع ءاجل فلساا ضعب هرهاظب ذخأ و « ةقرمب ةفرع

 « نافع نع هک و قلا بجس كاد ناكر ؛ هنوموصب اوناک مهنا : ةقئاعو ديز نب ةماسأو ریبزلا نبا نعو

 «ميدقلا ىف یعفاشلا نع « ةفرعملا » ىف قبلا هلقن و « ءاعدلا نع فهضب م اذإ هب سیال : لاق رخآ بهذم ةداتق نعو

 ىلع هب یوقتیل هرطفأ نم ءاطع لاق ىح . هرطف بحتسي : روهمنا لاقو « ةيعفاشلا نم لوتلاو ناطخا هراتخاو

 یکل کم جاحلل رايتخالا ىلع لديل ةفرعب مب هلا لوسر رطفأ امن ىربطلا لاقو , متاصلا رجأ لثم هل ناك رکذلا

 موصلاب هدارفإ نع یهن دقو ةعمجا موي هتقفاول رطفأ ام] لیقو « ةفرع موي بولطملا ركذلاو ءاعدلا نع فعضيال

 هديؤي و « هيف مهعاتجال فقوملا لهال ديع موي هال ةفرع موي موص هرك ام'إ ليقو « ثيدحلا لوأ قابس هدعیو
 قو. « مالسالا لهأ اندیع ىنم مايأو رحللا موبو ةفرع موي » اعوفرم ماع نب ةبقع رع نتسلا باععا هاور ام

 هيف ةهارك الو حابم لفاحلا ىف برشلاو لك الا نأو « لا قوف هنآ و ةجحلل عطقآ نابملا نأ دئاوفلا نم ثيدحلا

 ردقلا نم كلذ لما و « ال وأ اهجوز لام نم وه له ابنم لاصفتسا ريغ نم ةأرملا نم ةيدما لوبق هيفو « ةرورضلا

 هيفو . رب ىنلا جوز ةن ومیم تبب نم هنأ لاتحا نم مدقت ال رظن هيفو : بلهملا لاق ٠ ةححاشملا هيف عقبال ینلا

 « ءاسنلاو لاجرلا نيب معلا ىف ةرظانلاو : عقلي هتايح ىف داهتجالاو ثحبلا هسيفو . هب ىنلا لاعفأب سانلا ىسأت

 ةليسولا هذبب ىعرشلا كحلا نع ابفاشکتمال لضفلا مآ ةنطف هيفو . لاؤ ريغب کحا ىلع عالطالا ىلع ليحتلاو

 هلضف لوان لس هنأ لقني م : ةيشالا ىف رينالا نبا لاق  ةريهظلا دعب رح موي ىف ناك كلذ نال ؛ لاحلاب ةقثاللا ةفطللا

 ثيدح ىف عقو دقو . ه1 هدعب ىنخي الو . یهتنا ديقملا كيلقلا ةلأسم هنم ذخؤيف « هب هتصخ اهنأ لع هلعلف « ادحأ

 ناك حدقلا ىف امل هءاقبتسا لعل : رينملا نب نيزلا لاقو . هنم هبرش فوتسب مل هنأ رعشم وهو « هم برشف » ةا وميم

 دقو , فوقولا لاح ىف بوكرلا هيفو . نايبلا ىف غلبأ نوكيل هلا سانلا رظن معي ىتح برشلا نمذ ةلاطإل ادصق

 « ريعبلا ىلع فقاولا برشو حدقلا ىف برشاا ىف » ةبرشآلا باتكىف هل مجرتو « جحلا باتنک یف هثحابم تمدقت

 رطنلا موب موص ص - 1
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 ۳۳۸ ۱۹۹۲ - ۱۹۹۰ ثيدحلا

 4 ت لسع ع حار لام
 » Cui نم هيد نواك ان رخآلا مویلاو ۰ کی ایص نم < رطف موب : امهمايص

 [ ۵۵۷۱ : ىف - هفرط ۱۹۹۰ ثيدحلا]

 ۱۰ رض ِ 7م ۰ < ع 1 - ل : 0

 ی زرا دبع ىلوم لاق نمو « باصا د رهزا نا یوم لاق نم ê نا لاق : هللا دبع وا لاق

 باصأ دقف فوع
١ E2 ۱ ا ۱ 2 ۔۶ ہک  

 ىصر - كيدس ییا ن ع راما نع یک رثزب درر نع بيهو اند دوع ل ايعامسإ ی یوم رو -- ۱

 « دحاولا بوقلا ق جرا ىت نأو « ابتلا, نعو «رحتلاو رطفلا م . وب موص نع ی بلا ىهن : م لاق هنع هل

 رهعلاو حیصلا دعب ةالص نعو - ۱۲

 موي موص رذن نمیف فالخلا ىلا راشآ هلعل : رينملا نب نيزلا لاق ؟ هكح ام ىأ ( رطفلا موب موص باب ) هلوق

 ىف ( رهذآ نبا ىلوم ) هلق . ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ ىف ليق ام ركذأسو ؟ال مأ هرذن دقعني له ديعلا موي قفاوف
 هلق . ثيدحلا ىلع مالكلا رخآ ىف هركذ ىتأيسو « لس ةياور ىف اذكو « رهزأ ىنب ىلوم » ینیمشکلا ةياور
 ,بيلغتاا هيف (ناذه ) هلق . « ىضألا موب » ىحاضألا ىف ةيتآلا هتياور ىف ىرهزلا نع سنوي داز ( ديعلا تدهش )
 . بئاغلا لع رضاحلا اهيلغت «ناذه » لاق ظفلا اممعج نأ ايلف كاذب هيلا راشي بئاغلاو اذهب هيلا راشي رضاحلا نأ كلذو
 ىو ناموب » هلوق نم لدبلا ىلع وأ , امهدحآ هريدقت فوذح أدتبم ربخ هنأ ىلع ام موي عقر ( كرطف موي ) هلق

 امهرطف بوج و ىف ةلملا ىلإ ةراشإلا نيمويلا فصو ةدئافو ليق « كرطف مويف امهدحأ امأ » ةروكذملا سنوي ةياود
 ولو « هنم لكؤيل هعذب برقتلا كسنلا لجال رخالاو ؛ هدعب ام رطفب هدحو هماع راهظإو موصلا نم لصفلا وهو

 ةدماف ديزيو رحنلا مزلتسي هنال كسنلا نم لك الاب ميرحتلا ةلء نع ربعف ىنعم هيف حيذلا ةيعورشل نكي مل هموص عرش
 لصفلا مالسلا نيعت ةلعلا هذه نم طبنتسی و لبق « اعطق اهب برقآملا ةحيبذلا انه كسنلاب دارأاو « ليلعتلا ىلع هيبنتلا
 , عامجالاب وهو عتملاو ءاضقلاو عوطتلاو ةرافکسااو رذنلا ءاوس ديعلا یوب موص ميرحت ثيدحلا ىفو . ةالصلا نم

 مدقق ديز مودق موي موص رذن ولف « روا هفلاخو , دقعن, ةفينح ىلأ نعف : دبع موي ماصف مدق نميف اوفلتخاو
 یعازوالا نعو « ماعطإلا همزلب ةياور قو . ءاضقلا همزاي و دقهدب ةيفنحلا نعو « رذنلا دقعنيال شک الاف ديعلا موي

 هملب ىذلا بايلا ىف فاسد , الف الو ءاضقلا یون نإ ىضقي ةياور ىف كلام نعو « ديعلا ءانالسا یون نإ الإ یضقی
 ىبنملا ة ىضتقي له یهلا نأ ةلأسملا هذه ىف فالثا لصأو « ةلألا هذه نع باوجلا ىف فقوت هنأ رمع نبا نع
 لدف « لصاحلا ليصحت هنال رصببال ىععالل لاقيال هنأب جتحاو « ممن نسحلا نب دم نعو ءال : رثكالا لاق ؟ هنع

 « ىعرشلا ىف عازالاو . ىلقع روكذملا ناكمإلا نأ بمجأو . ةحصلا تبث نكمأ اذإو ؛ نکم دبعلا موي موص نأ ىلع

Eىبهنملا نآل دقعنب مل هلمف نع یبن اذإ قلطملا لفنلا نأ نيمن املا ججح نمو .  
 سالا نيبو هنيب قرفااو . نادضلا عمتجي الف لعفلا بولطم لفنلاو « هيزنتلل وأ ميرحتلل ناك ءاوس كرتلا بولطم
 بلطو ةماقإلا لب ةالصاا تاذل تسيل بوصغلا ىف ةساقالا نع ىلا نأ ةب وصغلا رادلا ىف ةالصلاك نیپجولا ىذ
 وبأ لاق ) هلوق ۰ لعأ هاو . اةرتفاف موصا تاذل هيف یبنلا نافالثم رحالا موي موص فالخ « ةدابعلا تاذل لعفلا



 موضلا باثك ۳۰ ۳۸۰

 فوع نب نمحرلا دبع ىلوم لاق نمو ‹ باصآ دقف رهزآ نبا یوم لاق نم : ةئيبع نبا لاق ) فنصلا وه ( هللا دبع

 هدنسم ىف ةييش ىبأ نبا هجرخآ دقو « للعلا ٠ ىف ىنيدملا نب ىلع هنع هاكح اذه ةنيمع نا مالکو . ىنا ( باصأ دقف

 ینادح » ةنبع نبا نع هدنسم ىف ىديخلا هجرخأو « رمزآ نبا ىلوم ديبع ىبأ نع » لاقف ىرهزلا نع ةنيبع نبا نع
 یرهزلا نع رمعم نع هفنصم ىف قازرلا دبع هاورو ؛ ءىثب هفصي لو ثيدحلا ركذف « ديبع اأ تعم ىرهزلا

 كلام نع ميهاربا نب کمو ىريبزلا ديعسو ةيريوج لاق اذکو « فوع نب نمحرلا دبع ىلوم ديبع ىنأ نع ه لاقف

 ىور ام اباوص نيلوقلا نوک هجو : نيتلا نبا لاقو « كلذكه مف لوقب ناكاضيأ ةنييع نبا نأ ركذو رع وبأ هاکح

 ةمزالم رثكي ناك هاب امإ زاجلا بيسو « زاجلا ىلع رخالاو ةقيقحلا ىلع امهدحأ لمح ليقو « هثالو ىف اكرتشا امهنأ

 یوم ناكهنأب راكب نب ريبزلا مزجو « رخآلا كلم ىلإ امهدحأ كلم نم هلاقتنال وأ هنع ذخالل وأ هتمد امإ امهدحأ

 نمرلا دبع توم دعب هيلا هعاطقنا ببسب اباعل و ةيزاجلا ىه رهزأ نبا ىلإ هتيسنف اذه ىلعف « فوع نب نمحرلا دبع

 ا ا نعرلا دبع مع نبا زهو نمحرلا دبع اضيأ رهزآ نبا مساو « فوع نبا

 ىلذاملا وه ( ىحي نإ ورمع نع) هلوق . ىزاغملا رخارآ ىف ىنأي و « ةبلس مآ نع بيرك ثيدح ىف ةالصلا ىف ركذ
 نیمسال داز ( دحاولا بوثلا ىف لجرلا یتح یتح ناد ) هلوق دملاو ميما دیدشتو ةلمهملا حتفب ( ٠ ءامصلا نعو ) هلوق

 ورمع نع راتخا نب زيزعلا دبع قيرط نمو « ,یثب هجرف یداوبال » ىح نب وربع نع ناحطاا دلاغ قيرط نم

 قبسو « ةالصلا لئاو أ ىف « ةروملا نم رتسیام باب » ىف هيلع مالكلا قبس دقو « ٠ ءىش ءامسلا نيب و هج رف نيب سيل »

 تيقاوملا ىف ثيدحلا ةيقب ىلع مالكلا

 رخللا موي موص اپ - ۷

 نع رانيد نب ورع ینربخآ لاق خرج و نبا نع ماشه ان رخ نيون ما اش نفق

 ررطفلا : نيتميبو نيمايص نع قول ٠ » لاق هنع هللا فر ةريره ىلأ نع ادم * هتمجم لاق ءانیم ن واطع

 « ةذبانلاو ةساللاو «رحتلاو

 ىلإ ”لجر ءاج » لاق ريح ن دايز نع نوع نإ اخ ا انتادح یا ئ ی د اشو - 4

 « ديع موي كاذ قفاون نینئالا لاق ؛هنظآ : لاق وب م 0 'نأ رذن لج ر :لاقف امهنع هللا یضر رم نا

 « مويلا اذه موص نع هم يام لا 'ىهن و « رذتلا مفوب /1 ا رع نا لاقف

 [ ۱۷۰۱۰ ۱۷۰۵ : ىف ءافرط - ۱۹۹٤ ثيدحلا ]

 ے سم ۳7 م 2 0 6 5 لف 5

 لاق ةعّرق تعمم لاق ريع نب كالا دبع انادح ”ةبعش' انن دح لام نب جاحح اشزم - ۰
 ۳ ۳۳ فا تم سه دين ا ا ےس 2 ت

 نم ًاعبرأ تمم : لاق ةوْرَه ةرشع يث کم ىنلا مم ازغ ناكو هنع هللا ىضر "یردذلا رديعس ابأ تعمس
 تع يوما و ا راج اس ها 8 7 ما ۳ رع 3 2 0 ۰ 2 8 5

 : ثيمو ىف وص الو « مارحت وذ وأ امجوز اهتموالإ نيمو 5 ريسم ةأرملا رفاستال : لاق « ينحت أذ تل ”ىبلا



 i ۱۹۹۰ - ۱۹۹۳ ثيدحلا

 الإ لاحتا الو « ب رفت ىتح ريمَملا دعب الو ؛ سمشلا ملط یتح حین دعب ةالص الو « یحنألاو رطفلا

 اد قدتيلتمو' € یمقالا لختمو « ماركا دجسم : "دجاسم رةنالث ىلإ

 هلق ٠ هلبق ینلا ىف لوقلاك هيف لوقلاو «« موصلا باب » ینپمشکلا ةياور ىف ( رحنلا موب موص باب ) هلوق
 انه ثيدحلا اذه عقوو « لوبجلل ءانبلا ىلع هلوأ مضب انه اذك ( ىبن ) هلوق ۰ فسوب نبا وه ( ماشه انربخأ )

 ذاعم نبا وه (ذاعم ان؛دح) هلق . ىلاعت هللا ءاش نا عويبلا ىف ةذيانملاو ةسمالملا ريسفت ىلع مالكا ىنأيسو « ارصتخم

 ةلمهملاب ةبح نیا ىأ ارغصم ةدحوملاو ميجلاب ريبج نب دايزو « نويرصب دانسالاو هللا دبع وه نوع ناو « یرینملا
 ديبع نب سنوي نع میشه نع دمحأ دنع عقوو « هما ىلع فقأ مل ( رمع نبا ىلا لجر ءاج) هلق . ةليقثلا ةين اتحتلاو

 اهنأ نيريس تنب ةعيرك قيرط نم نابح نبا جرخأو . هركذف « رع نبا ىلإ ءاج الجر تيأر » ريبج نب دايز نع
 : لاقف « رحنلا موي وهو ءاعبرالا موي مويلاو ءاعيرأ مون لك موصأ نأ ىسفن ىلع تلعج » تلاقف رمع نبا تلأس
 هل . « ین ىثمي وهو رمع نبا لجر لأس » هدنسب سنوي نع ليعامسا نع هلو « ثيدحلا « رذنلا ءافوب هللا مآ
 ليعامسالا دنعو « هنيعي لو ءاموي موصأ نأ ترذن » نوع نبا نع عيكو قيرط نم لسلو ( نينثالا لاق هنظأ )

 ةبعش قيرط نم ةناوع ال هلثمو « سيخ وأ نينثا لك موصي نأ رذن » نوع نبا نع ليمش نب رضنلا قيرط نم

 فنصملا دنع ديبع نإ سنوي نع عيدذ نب ديزي ةياور ىفو « سيم وأ » لقي مل نكل دايز نع ديبع نب سنوي نع
 ء ءاثالثلا ركذي مل كلا ةدوكذملا میشه ةياور نم ىنطةرادلل هلثمو « ءاعيرأو ءاثالث لک موصأ نأ » رذنلا ىف

 ىف یلایطلا دواد ىبال هوحنو « ةعج لك موصي نأ رذن هنأ » سنوي نع ةبعش نع ةبيتق ىبأ قيرط نم قزوجلاو

 ىف ثيدحلا اذه هلاخدإ ىضتقمو « ةياورلا هذه ىف ديعلا رسفي مل ( دمع موي كلذ قفاوف ) هلق . ةبعش نع هدنسم

 هظفل و ةروكذملا عیرز نب ديزي ةياور ىف هب حرصم وهو « رحالا موي هنع لوتسلا نوكي نأ رحالا موي موض ةجرت

 وأ یخآ موي قفاوف » عيكو ةياود ىفو « سنوي نع ةيلع نب ليعامس] نعدمحأ ةياور ىف هلثمو « رحنلا موي قفاوف »
 . ميسقتلل وأ كشلا نوكي نأ لمت وهو « هلثم ربع نبا نع ةر نآ نب مکح قيرط نم روذنلا ف فئصمللو . « رطق
 . اوفاتخاف راصمالا ءابقف امأو , هيف ايتفلا عطق نع رع نبا عروت : ىباطخلا لاق « حلا رذنلا ءافوب هللا سآ ) هلوق
 « صتعلا ل< ىتم باب د ىف جا باتک ىف اذه نم بيرق ربع نبأ نع مدقتو « لبق مهفالتخا حرش مدقت دقو : تلق

 رمع نبا نوكي نأ لمت : رينملا نب نيزلا لاقو . دوپشم ةلدالا ضراعت دنع امسال و مكحلا تب نع عروتلا ىف هرمأو
 بوجوب لاق نمل فلس هيف نوکیف ديعلا موب موصلا كرتيو رذنلا موي ناكم اموي موصيف هب لمعي نيلمادلا نم الك نأ دارأ

 « صاخ دسيعلا موص نم عنلاو ماع رذنلاب ءافولا نأ ىلع هبن رع نبا نأ ةيشاحلا ىف رينلا نبا هوخآ معزو . ءاضقلا
 لک و نيبطاخلل مومع اضيأ ديعلا موي موص نع ىبنا ناب هوخأ هبقعت و « ماعلا ىلع صاخلاب ىضقي هنأ همهفأ هتأكف
 ىهنلاو رمآلا نأ یهو ىرخأ ةدعاق ىلإ راشأ رع نبا نوكي نأ لمتحو « ماعلا ىلع صاخلا لمح نم نوكي الف دبع
 رمع نيا فقوت : كلملا دبع وبأ لاقو . مصت ال لاق هنأكف ىبنلا مدقب حجارلاو ؟ مدقي امهيأ دحاو لع ىف ايقتلا اذإ

 مآ یود دق هلال ىلا دقت رع نبا مالك نم موبفملا : ىدوادلا لاقو . هنيعل سيل همايص نع ىبنلا نأب رعشي
 فاقلا حتفب ( ةعرق تعم ) هلوق . بوكرلاب هرمأي مل هب ءافولا بحي ناک ولف بزکرلاب جحلا ىف ىثمب نأ رذن نم

 ىرابلا عف + 6 ج۳ - م



 موضلا باتل ۰ ا 5 ۳:۲

 دعب ةالصلا امأو « جحلا ف ةأرملا رفس امآ : اقرفم دیعس ىبأ ثيدح ىلع مالکلا مدقت دقو « یح نبا وه ىازلاو

 كثيدحلا اذه دارب] نم ضرغلا وهو موصلا امأو 3 ةالصلا زا وا ىف لاحرلا دش امأو 6 تيفاوملا یف رصملاو حبصلا

 « ةصاخ رحئلاو رطفلا ىوي ركذ ىلع هيف راصتقالل قيرشتلا مايأ مايص زاوج ىلع هب لدتساو . هنکح مدقت دقف انه

 هيلي ىذلا بابلا ىف كلذ ىف ثحبلا ىتأيسو
 4 لء ۱

 ییرشتلا مایا _مايص یا - ۸

 تناک» ىبأ ینربخآ لاق ماشه نع بم انثدح یا "نم دمحم یل لاق : لا دبع وبأ لاق - ۹

 « اهموصي هوبأ ناكو « "ین مای موصت اهنع هللا ىضر ةشئاع
 ١ ص ١ ےس 2 2 ۰ ا ت 0

 نع ىسيع نب هللا دبع تعم ةبمش انثدح دنع انثدح راشب نب دج شرم -- ۷
 2 كي مك و ا ب

 نأ قیرشتا مان ف صخري م و الاق « مهنع لا ىصر رم نب نع اس نعو ¢ ةشئاع نع ةورع نع یرهٌرا

 ىدا ردح م ن الا نمصب

 نع رع نب هللا دبع نب رلاس نع باپش نبا نع ڪلام ان بخآ فسوي "نب هللا دبع اش - ۵

 و اید جن | ناف «ةفرعر موي ىلإ جحلا ىلإ ةرمثلاب متمت نأ ”ءايصلا » لاق اهنع نا ىضر رع نإ
 بهش نبا نع دس "نب ھارپا مب اتو .هلثم ةشلاع نع ةورع نع باهش نا نعو . « ین اأ ماص

 « ةثالث وأ نيموي ابنوک ىف فلتخا دقو « رحنلا موي دعب ىتلا مايالا ىأ ( قيرشتلا مايأ مايص باب ) هلق

 قرشت ىتح رحنيال ىدملا تا ليقو « سمشلا ىف رشت ىأ امف قرشت ىحاضألا مو نال قيرشتلا مايأ تيمسو

 مويب قحتلت لهو « ةالص لك ربد ريبكنلا قيرشنلا ليقو « سمشلا قورش دنع عقت ديعلا ةالص نال ليقو « سمشلا

 نلو هل وأ ةصاخ عتتلرآ اقلطم ابمايص زوجي وأ جا لاعأ نم هريغو رحنا ىف هب قحتلت اک مایصلا كرت ىف رحنلا

 یردح بابلا ىف ركذ هنأف « عتمتملل اهزاوج یراخیلا دنع حجارلا و ؛ ءایلعلل فالتخا كلذ لک فو ؟ هانعم ىف وه

 نم ةحلط ىبَأو ما وملا نب ریبزلا نع هريغو رذاملا نبا ىور دقو < هريغ دروب مو كلذ زاوج ىف ريع ناو ةشلاع

 رمع نبا نعو یعفاشلا نع روپشلا وهو اقلطم عنلا صاملا نب ورم نب هللا دبعو ىلع نعو « اقلطم ذاوجلا ةباحصلا

 نعو « ميدقلا ىف ىعفاشلاو كلام لوق وهو « ىدملا دحبال ینلا عتمتلل الإ هعنم نرخآ ىف ريم نب ديبعو ةشاعو

 مايأ » اعوفرم سم دنع ىلذحلا ةشيبن ثيدح عنم نم ةجحو « نراقااو رصحا ًاضيأ اهموصي هريغو یعازوالا

 نب ورمع ثيدح اهنمو « برشو لک أ مايأ ىنم مايأ » كلام نب بمک تیدح نم هلو « برشو لكأ مايأ قیرشتلا
 « نهر طب صأو نيموص نع هلي هللا لوسر ی ىلا مایالا اهنا » قيرشنلا مايأ ىف هللا دبع هنب ال لاق هنأ صاعلا

 ثيدحتلاب هيف حرصي ل هن أك ( ىنثملا نب دمع یل لاق ر هلوق : ماحلاو ةع زخ نبا هحتضو رذنملا ناو دواد وبأ هجرخأ

 . ةورع نبا وه ماثهو ناطقلا وه دانسالا ىف روكذملا ىحيو « ءارقتسالاب هتداع نم فرع اة شاع ىلع افوقوم هنوكل

 ريمضلاو « ناطقلا مالک وه ( اهموصي هوبأ ناكو ) هلو . « ىن, قيرشتلا مايأ » لمتسلا ةياود ىف ( ىنم مايأ ) هلوق



Er ۱۹۹۹-۱۹۹ ثيدحلا 

 ىلعو « اهوبأ ناکو» ةميركة ياور ىف عقوو . قيرشتلا مايال هيف ريمضلاو «ةورع وه اهموصي لعافو «ةورع نب ماش

 ینمشکلا ةياور ىف داز (ىسيع نب هللا دبع تعمس) هلق . قيدصلا ركب وبأ وه اهموصي لعافو ةشأاعل ريمضلاف اذه
 نبا نمحرلا دبع نب دمع ىخأ نبا وهو ؛ لبل ىبأ نب نمحرلا دبع نب ىميع نب هللا دبع وهف هيب أ دج لبل وبأو ليل يآ نبا

 یوسیراخیلا ىف هل سيل و « هع نم لضفأ هنإ لاقي ناكو دم همع نم نسأ هللا دبع ناكو « روبشملا هيقفلا ليل ىبأ

 ىف ( ىرهزلا نع) هلوق : ةر نب بعك نع نمحرلا دبع هدج نع هتباور نم ءايبنالا ثيداحأ ىف رخآو ثيدحلا اذه
 ( ماس نعد ) هل . « یرهزلا تعمس » یسع نب هللا دبع نع ةبعش نع ليم نب رضنلا قيرط نم ىنطقرادلا ةياور

 هلوأ مضي ةبعش باحعأ نم ظافحلا هاور اذک ( صخر مل الاق ) هلوق . لوصوم وهف ملاس نع ىرهزلا ةياور نم وه
 لوسر صخر » ىواحطلاو هل ظفللا و ىنطقرادلا دنع ةبعش نع مالس نب یح ةياود ىف عقوو « نيعم ريغل ءانيلا ىلع
 قيرط ركذي لو , ىوقلاب سيل مالس نب یح نا لاقو « قيرشتلا مايأ موصي نأ یدما دحي مل اذإ عتمتملل قب هللا

 عفرلاب ةحرصملا قرطلا هذه حصت مل اذإو « ةشئاع نع ةورع نع ىرهزلا نع فيعض رخآ هجو نم هجرخأو « ةشئاع

 کح هل له « اذك نع انيهنو اذكب انمآ » ىباحصلا لوق ىف ثيدحلا ءالع فاتخا دقو « لامتحالا ىلع ملا قب
 ‹ هفضي مل اذإ اعف حيجرتلا فلتخاو ءالفالإو عفرلا ركح هلف يلب ینلا دبع ىلإ هفاضأ نإ اهثلاث لاوقأ ىلع عفرلا

 عفرلا مكح هل نإ لوقي نف « ءاوس محلا ىف لك ءاذك لعفنال نأ انيلع مزعو اذكى انل صخر» هب قحتليو

 « صخري مل» ةشئاعو ربع نبا لوق نإ ىواحطلا لاق نکل « ىنعملاب ىور هنأ مالس نب ىح ةياور ىف عقو ام ةيافف
 رحنلا موي لبقام معي ( جا ىف إل هلوق نال ( جحلا ىف مايأ ةئالث مايصف دحي مل نف ال ىلاعت هلوق مومع نم ءاذخأ
 « الا مومع نم هامهف امع امهنم طاينتسالا قیرطب وه لب عوفر«, سيلف اذه ىلعف ؛ قيرشتلا مايأ لخديف هدعب امو
 موع ضراعت دقف اذه ىلعو « هريغو حتمتلا قح ىف ماع وهو قيرشتلا مايأ موص نع ی هين تبث دقو

 تاک ول رظن داحالا مومعب رتاوتملا مومع صیصخت قو « ىببنااب رعشملا ثيدحلا مومعو نذالاب رعشلا بالا

 . یراخبلا منج اذه لو , زاوجلاب لوقلا حجرتإ اذه یلعف ؟ رظن اعوفرم هنوك ىفو فيكف اعوفرم ثيدحلا

 ىسيع نب هللا دبع نع ةناوع ىنأ ةياور ىف ( ىدحلا دحي مل نمل الإ ) یسیع نب هلا دبع قيرط ىف هلق ٠ لعأ هللاو
 اذكو « دج مل نف ١ ىوخلا ةياور ىف (دحي مل ناف ) كلام ةياود ىف هلوق . « رصحم وأ عتمتل الا ٠ ىواحطلا دنع

 دعس نب مهاربا یربخا » لاق یعفاشلا هلصو ( بابش نبأ نع دعس نب مهاربإ هعباتو ) هلوق . « أطوملا » ىف وه
 نع لاس نعو ١ ىنم مای مصيلف ةفرع لبق مع مل ایده دحب مل اذا عتمتلا ف ةشئاع نع ةورع نع باهش نبأ نع

 رک ذف « عتمتمل ناصخم اناک امهنا » ظفلب نداتسالاب باهش نا نع رخآ هجو نم یواحطلا هلصوو ٠ هلثم هيبأ

 ىف نيلاتحالا دحأ ىوقي هناف , امبل] صيخرألا ةبسنل افوقوم هنوك حجري اذهو « قيرشتلا مایآ » لاق نكل هلثم
 نوكيف عرشلا هل نم امهدارم نوكي نأ لمتحاف لعافلا مهبأو « صخري مل » اهيف لاق ثيح ىميع نب هللا دبع ةياور

 مها ربل و قلب ىنلا ىلا كلذ ةبسنب مالس نب ىحي حرص دقو « فقولا لمتحیف لا ىف یوتفلا ماقم هل نم وأ اعوف م
 هيوقيو ‹ حجرأ هتیاور تناكف ظافحلا نم مهارباو فيعض یحمو « ةشئاعو ربع نبا ىلا كلذ ةبسنب دعس نبا
 ىلع ثيدحلا اذه لدتساو . لع ها و افوقوم هنوكب هنع موزجم هناف ىرهزلا باعصأ ظافح نم وهو كلام ةياور

 ىف فلتخلا یه قيرشتلا مايأ مايصو قافتالاب ماصيال ديعلا مرب نال ىحضألا ديع موي ريغ ةثالث قيردتلا مايأ نأ



 . ةيآلا هتنمضت ىنلا ردقلا هنال ةثالث امنأ كلذ ىضتقاف مدقت اک لا مومع نم نخ زا ا لدكتلاو : اهزا وچ

 لعأ هللاو

 ءاروشاع موي رمایم سیصاپ - ۹
 موي » كَم ىلا لاق : لاق هنع هلا یضر هيبأ نع رملاس نع دمع نب م نع مصاع وبأ اشو - ۰

 1 « ماص ءاش نإ ءاروشاع

 يضر ةشئاع "نأ ريب لا "نب ور یرخآ لاق ىرهأزا نع بيش انربخأ و ناكلا وبأ شرم - ۱

 ماص ءاش ند تراك لا ضرف داف روشاع موي _مايصب سا م هلل ةلوسر ناك» تلاق انما

 » فا ءاش نمو

 امنع ها ىضر ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع كلام نع لس نیز هللا دبع اشم 0

 0 املذ « ةيلهاجلا ىف هموصب EF لوسر ناك ةياهاجلا ىف كر ةر ارا موي ناك » تلاق

 < هک رت ءاش نمو * ةماص ءاش نف «ءاروشاع موي 0 ناضمر ض رف الف « همايصب رماو هماص ةنيدملا

 ةيواعم مس هنأ نمحرلا دبع نب ردي نع باش نا نع كلام نع لم نیا دبع شرم - ۳

 تست ؟کوالع نبأ « ةنيدلل لها اي » لوقی ملا ىلع (جح ماع هاروشاع موي اهنع هللا ىضر نایفس ىبأ نبا

 س میل هاش نف « اص انأو « همايص رکسیلع ها بک لو « ءاروشاع مو اذه: لوق كَ هللا لوسر

 » رطفيلف ءاش

 نع هيبأ نع راج نب ديعس نی هللا ردبع نع برأ قع رثراولا دبع اقدح رسم وبأ اشرف — ع

 اذه ام : لا موي موس دوپلا ىأرف ةنيدلا كَم ىنلا مدت » لاق امنع لا یفر سابع نا

 "یسوع قحَأ انف : لاق + یسوم هماصف مودع نم ی مو اذه « ”لاص موي اذه : اولاف

 « همایصب رمأو هماصف «
 ] ۱۷۳۷ 4۹۸۰ ۳۹۵۳ , ۳۳۹۷ : ىف هفارطآ - ۲۰۰6 ثيدحلا ]

 نب قراط نع رم نب سيق نع سیم ىبأ نع ةماسأ وبأ انّثادح هللا دبع نہ “لع اشزو - ۰۵
 : اشم ینلا لاق «ًاديعر دوپیلا هادمت ءاروشاع موي ناك » لاق هنع لا ىضر یموم ىبأ نع باهش

 6 من ویو

 [ ۳۹۵۲ : ىف هفرط - ۲۰۰۵ ثيدحلا ]
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 هللا ىكر سابع ن . نار نع زب یآ نر هللا ديبع ع نع ةنييع رثبا نع یسوم ی هللا دیع اشو س ۲

 رهشلا اذهو؛ اروع موب مويلا اذه الإ هريغ ىلع موي مايص یر حق 7 ت7 "یدلا تارام » لاق امنع

 « "تامر ر هش یعی

 هنع ها واو ن لس نع دیبع ىلأ نب ۳ اتدح مهارا نب کا اش اشو - ۰۷

 0 Ly a 0 "ریل لک ناک “نأ سانلا ىف ندا نأ ما 0 نم الجر مع ىنلا رم » لاق

 « ءاروشاع “ موي مويلا "ناف « ین لكأ

 معزو « رصقلا هيف ىكحو « روپشلا ىلع دلاب ءاروشاعو . هكح ام ىأ ( ءادوشاع موي مايص باب ) هلوق

 ىف عمس هنأ كح ىبارعالا نا نأب ةيحد نبا هملع كلذ درو « ةيلهاجلا ف فرعبال هثأو ىالسا | مسا هنأ ديرد نبا

 نبا لاقام در ىلع هيف ةلالد ال ريخالا اذهو . یپنا هنوموصي وناک ةيلهاجلا لهأ نإ ةشئاع لوقبو « ءاروباخ ميمالك

 ةرشاع نع لودعم ءاروشاع یطرقلا لاق « رشاعلا مويلا وه رثكالا لاقف هنييعت ىف عرشلا لهأ فاتخاو . ديرد

 « اهلا فاضم مويلاو دقعلا مسا وه ىذلا رشعلا نم ذوخأم هنال ةرشاعلا ةلملل ةفص لصالا ىف وهو « ميظعتلاو ةغل بل

 ةيمسالا هيلع تبلغ ةفصلا نع هب اولدع امل مجآ ال « ةرشاملا ةليللا موي ليق هنأكف ءاروشاع موي ليق اذاف

 عمس هنأ قيلاو+لا روصنموب أر کذو <« رشاعلا مولا ىلع الع ظفللا اذه راصف ةلبلا اوفذخ فوصوملا نع اونغتساف

 رشاعلا وه ءاروشاع مویف اذه ىلعو « لادلاو راسلاو راضلا نم ءالولادو ءاروراسو ءاروراضو اذهالإ ءالوءاف

 وهو « مرحلا هللا رهش نمرشاعلا مویلاوه ءاروشاع نأ ىلع رنک الا :رينملا نب نيزلا لاقو : هريسغو لیلا لوق اذهو

 فاضم وه ىلاثلا ىلعو , ةيضاملا هتليلل فاضم 2 لوألا ىلعف عساتلا مويلا وه ليقو . ةيمسنلاو قاقتشالا ىضتقم

 مث مايأ ة نام لبالا اوعر اذإ اوناكلبالا داروأ نم اذخأ ءاروشاع عساتلا موي یس اما ليقو « ةيتألا هتلی

 9 محلا قيرط نم لس یورو « ةثالثلا ىلا كاذکو . نيعلا رسكب ارشع اندرو اولاق عساتلا ىف اودا

 ددعاف مرحلا لاله تيأر اذا : لاق « ءاروشاع موي نع قربخأ : تلقف هءادر دسوتم وهو سابع نبا ىلا تسہتنا »

 مويلا وه ءاروشاع موب نأ هرهاظ اذهو « معن لاق ؟ هموصي ب ىنلا ناك اذكمأ تلق ءامئاص عساتلا موي حبصأو
 ام اص حيصيال هنال رشاعلا دارأ هنأب رعشي حبصاف هعسات نم تحبصأ اذا هلوق : رينملا نب نيزلا لاق نکل « عساتلا

 لاتحالا اذه ىوقيو : تلق . ةرشاعلا ةليللا وهو ةلبقلا ةلملا نم موصلا یون اذا الإ هعسات نم حبصأ نأ دعب

 تاف عساتلا نموصال لباق ىلإ تيقب نل » لاق اینا نأ سابع نبا نع رخآ هجو نم اضيأ لس هاورام

 موص رم هن : مث ام مث , كلذ لبق تاق عساتلا موصب "مو رشاعلا موصي ناك ِةَِلَي هنأ ىف رهاظ هناف « كلذ لبق

 ىراصنلاو دوبلل ةفلاخم امإو هل اطايتحا ام] رشاعلا مويلا ىلإ هفيضي لب هيلع رصتقيال هنأ ءانعم لمتحي عساتلا .

 موي اوموص اعرفرم سابع نا نع رخآ هجو نم دهالو < لسم تاياور ضعب رعشي هبو حجرالا رهو

 ةقفاوم بحي لب ناك دقو « مالا رخآ ىف ناك اذهو هدعب اموب وأ هلبق اموب اوموص ؛دوبلا اوفلاخو ءاروشاع



 موصلا باتک - ۳۰ ۳:۹

 مالسالا مآ رهتشا و ةكم تحتف املف ,ناثیالا لهأ هيف فلاخم اف ناك اذا امس الو ءیثب هيف مؤ مل اف باتکلا لهأ
 , کنم ىسو٤ قحأ نحن : لاقو الوأ مهقفاوف ۰ كلذ نم اذپف « حيحصلا ىف تبث ا اضيأ باتکلا لهأ ةفلاخم بحأ
 ىرخأ قيرط نم یذعرتلا ةباور هديؤيو ٠ مهل افالخ هدسعب مويو هلبق موي هيلا فاضي نب صاف مهتفل اخ بحأ مث

 نا » لسم حي ىف تلي هلوق : للعلا لهأ ضعب لاقو « رشاعلا موم ءاروشاغ مايصب مب هللا لوسر انمآ د ظفلب

 هفيضي نأ دارآ ىناثلاو « عساتلا ىلإ رشاملا لقن دارآ هنأ امهدحآ , نیرمآ لمتحي « عساتلا نموصال لباق ىلا تشع
 ثالث ىلع ءاروشاع مايصف اذه ىلعو « نيمويلا موص طايتحالا ناك كلذ نايب لبق مب فوت الف « موصلا ىف هيلا
 . لعأ هللاو رشع ىداحلاو عساتلا ماصب نأ هقوفو « هعم عساتلا ماصي نأ هقوفو « هدحو ماصي نأ اهاندا : بتارم
 لوالا ثيدحلا . همایص ىف بيغرتلا ىلع ةلادلا رابخالاب مث  بجاوب سيل هنأ ىلع ةلادلا رابخالاب فنصلا دب مث
 رمع نب هللا دبع نب ملاس هيبأ مع نع رمع نب هللا دبع نب ديز نبا ىأ دم نب رع ةياود نم هددوأ ربع نبا ثيدح

 عج ىف ثيدحتلاب حرصو هيف یراخبلا خيش مصاع ىبأ نع ىلفونلا نايثع نب دمحأ نع لسم هجرخأ دقو « هيبأ نع

 دنعو  ارصتخ یراخیلا نم خسنلا عسيمج ف عقو اذک ( ماص ءاش نإ ءاروشاع موب مني ىنلا لاق ) هلوق . هدائسإ

 « هرطفيلف ءاش نمو همصيلف ءاش نف ءاروشاع موي مويلا نا د ظفلب مصاع یبا نع ىسوم ىبأ نع هحيص ىف ةمرزخ نب

 موب دل هللا لوسر دنعركذ »لسم ةياور فو« هرطفأ ءاش نمو هماص ءاش نم ءاروشاع موي د لاق لیعاسالا دنعو
 نم مايصلا باتتك لو ىف مدقت دقو « هكرت ءاش نمو هماص ءاش نف « ةيلهاجلا لهأ هموصي موي ناك: لاقف ءاروشاع

 لمحيف «كرت ناضمد ضرف الف « همايصب سمأو ءادوشاع لِي ىنلا ماص » ظفلب رع نبا نع عفان نع بويأ قيرط
 ةشناع ثيدح ی املا ثيدحلا . كلذب نيثيدحلا نير حمحيو ؛ هتياور ىف عفان اهلا راش ىلا لاحملا ىتاث ىلع ملاس ثيدح

 ةياور نم ةيناثلاو . ةدوکذلا عفان ةياورل قفاوم وهو « ةورع ینربخآ لاق ىرهزلا قيرط ىلوالا : نيقيرط نم

 لبق ىأ « ةيلهاجلا ىف هموصي ناك لِي ىنلا ناو هنوموصي اوناك ةيلهاج لا لهأ نأ » ةدايز انفو هلثم هيبأ نع ماشه
 « ةنيدملا همودق لوأ ناك دقو ءاروشاع مايصب رمألا هيف عقو ینلا تقولا نييعت تدافأو « ةنیدلا ىلا رجا« نأ
 رمش ضرف ةيناثلا ةئسلا فو « ةيناثلا ةنسلا لوأ ىف كلذب رمآلا ناك ذئنيخ لوالا حسيب ر ىف ناک همودق نأ كش الو
 یلعف « عوطتملا یر لا هموص ین رمالا ضوف مث ةدحا و ةنس ىف الإ ءادوشاع مایصب رمالا عقي مل اذه ىلعف ناضمر

 فاسلا ضعب نأ ضايع لقن و ؛ ةحيحصلا ثيداحألا هذپب هضرف خسف دقف ضرف دق ناك هنأ یعدب نم لوق ةحص ريدقت

 ضرفب سيل نالا هنأ ىلع عامجإلا ربلا دبع نبا لقنو « كلذب نولئاقلا ضرقنا نكل ءاروشاع ةيضرف ءاقب ىرب ناك
 شيرق مايص امأو « كلذب لوقلا ضرقنا مث موصلاب هدصق هركي سع نبا اکو « بحتسم هنأ ىلع عاجالاو
 سلجلا ىف تيأر مث « كلذ ريغو هيف ةبعكلا ةوسكي هنومظمب !وناك اذطو فلاسلا عرشلا نم هوةلت مهلعلف ءاروشاعل
 ىف مظعف ةيلهاجلا “ىف ابنذ شورق تينذأ : لاقف كلذ نع لثس هنأ ةم ركع نع « ريبكلا ىدنغابلا سلاجم » نم كلاثلا

 نبا قيرط نم ةيواعم ثيدح كلاثلا ثردحلا . هانعم وأ اذه « كلذ رفكي ءاروشاع اوموص : ملل ليقف مرودص
 ةع ناو ناسيك نب حلاصو سنو هعباتو كلام هاور اذکم « هنع فوع نبا ىأ نمحزلا دبع نب ديمح نع بابش

 نع ىرهزلا نع » دشار نب نامعنلا لاقو « نمحرلا دبع نب ةبلس ىبأ نع ىرهزلا نع » ىعازوألا لاقو « مريغو

 عقوو « هدیغو فاسنلا هلاق نحرلا دبع نب ديمح نع ىرهزلا ةياور ظوفحلاو , ةيواعم نعامهالك «دیز نب بئاسلا
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 داز (ربنملا ىلع جح ماع) هو . « ةيواعم عمس هنأ نمحرلا دبع نب ديمح ىنر يخأ » یرهزلا نع سنوي ةياور ىف لسم دنع

 ركذو « ءاروشاع موب ىلإ هتجح ىف ةنيدملا وأ e رخأت هن اکو« اهمدق ةمدق ىف » هتياور ىف لاقو « ةئيدملاب »سنوي

 ةنس اهجح ةجح رخآو « نيعبرأو عب رأ ةنس ف تناك فلختسا نأ دعب ةيواعم اهجح ةجح لوأنأ ىرطلا رفعج وبأ

 ةضقا هذه قايس ىف ؟ ( مؤاملع نبأ ) هلوق . ةريخألا ةجحلا ثيدحلا اذه ىف اهم دارملا نأ رهظی ىذلاو نيسمخو عبس

 . هيجويوأ همايص هركي نبع هغلب وأ « مهئاءلع نع لأس كلذلف « ءاروشاع مايصب اماعها مه رب مل ةيواعم نأب راعشإ

 مل هنأ ىلع هب لدتسا دقو ؛ هتياور ىف یاسللا هنيب اک مقلي ىنلا مالكن م هلكو ه (لا همايص مكيلع هلل بتكي مو) هلو

 ةنأ هتیانو « ناضمر مايصكم اردلا ىلع همایص کیلع هللا بتکی ملو : ديري نأ لاتحال هيف لالعالو « طق اضرف نكي

 ىلع بتك اک مايصلا کیلع بك إل یلاعت هلوق ىف لخدي مل هنأ دارك! وأ « هبوجو مدقت ىلعةلادلا ةلدالاب صخ ماع

 دی ویو « اخوسنم راص ینلا همايصب قباسلا رمالا اذه شقانب الو « ناضمر رش هنأب هرسف مث < مكلبق نم نيذلا

 ىف هودهش كلذب ءادنلاو ءاروشاع مايصب هرمأ اودبش نيذلاو « حتفلا ةنس نم قب ىنلا بح امنا ةيواعم نأ كلذ

 مالا دك أت مث هموصب رمالا توبثا ابجاو ناكهنأ ثيداحالا عومب نم ذخؤيو « ىلاثلا ماعلا لئاوأ ىلوالا ةنسلا

 هيف نعضريال نأ تابمالا رمأب هتدايز مث كاسمالاب لكأ نم رمأب هتدايز مث ماعلا ءادنلاب ديكأتلا ةدايز مث كاذب

 لب هيابحتسا كرتام هنأب معلا عم « ءاروشاع كرت ناضمر ضرف امل » لسم ىف تباثلا دوعسم نبا لوقب و لافطالا

 قخي الف هب ابحتسا قلطم قابلاو هب ابحتسا دكأت كورتملا مهضعب لوق امأو . هب وجو كورتلا نأ ىلع لدف « قاب وه

 تشع نال » لوقي كبح علي هنافو ماع ىف ىتح هب ماتهالا رارمتسا عم اس الو قاب هبابحتسا دكأت لب « هفعض

 ثيدح عبارلا ثيدحلا ؟ اذه نم غلبأ ديك أت ىأو , ةنس رفكي هنأو هموص ىف هبیغرت و « رشاعلاو عساتلا نموصال

 نبا ةياور ىف عقو ( هيبأ نع ريبج نب ديعس نب هللا دبع نع بوبآ نع) هلوق . ءاروشاع مايص ببس ىف سابع نبا

 ۰ سم هجرخآ كلذکو ةطساوب بويأ دنع هنأ ظوفحاو « دیبج نب ديعس نع بويأ نع » رخآ هجو نم هجام

 ىف ( اذهام لاقف ) هلوق . « امایص دولا دجوف » لس ةياور ىف ( موصت دولا ىأرف ةنيدلا لب ىنلا مدق) هلق

 اذه ) هلوق ٠ مأسف ںیہج نب ديعس نع رشب یہ قيرط نم هط ريسفت ىف فنصلل و « اذه ام مهل لاقف » لسم ةياور

 هموق و یسوم هيف هللا ىجتأ ميظع موي اذه د لسم ةياور ىف ( مودع نه ليئارسإ ین هللا یجن موي اذه < حلاص موي

 ىف فذصلل و « هموصن نحنف ىلاعت هلل اركش د هتیاود ف لسم داز (ىموم هماصف ) هلق . «هموقو نوعرف قرغو

 هيف دازو هوحن ةريره ىبأ نع فوع نب ليبش قيرط نم دحالو ءهلامظعت هموصت نحنو» رشب ىبأ ةياور ىف ةرجملا

 زا هنأ هتاضتقال با رهاظ لكشتسا دقو « ًاركش حون هماصق ىدوجلا ىلع ةنيفسلا هيف توتسا ىذلا مويلا وهو »

 نأ كلذ نع باوجلاو« لوألا عسبر ىف ةندلا مدق ام او ‹ ءاروشاع موي امایص دوجلا دجو ةي دملا همودق نيح

 مالکلا ىف نأ هتياغو « كلذ لع اهمدقي نأ لبق هنأ ال ةنيدلا مدق نأ دعب ناک هنع هلا وسو كلذب هيلع لوأ نأ دارملا

 دوبلا كئل وأ نوکی نأ لمتحيو « امايص هيف دوبيلا دجوف ءادوشاع موي لا ماقان ةنيدملا لِ ىنلا مدق هريدقت افذح

 هلي هيف مدق ینلا مولا ما ءاروشاع موي فداصف ةيسمشلا نینسلا باسح ءاروشاع موي نوبسحم اوناك

 دوك ذلا مويلا م الضإل مالسلاو ةالصلا هيلع یسوع, مهتيقحأو نييلسملا ةيولوأ هب حجري ام ليوأتلا اذهو « ةنيدملا

 ىف تدجو مث . لوألا ليوأتلا ىلع دامتعالاو « ليوأتلا اذه عفدت ثيداحالا قايس نكلو ؛ هل نيملسملل هقا ةيادهو



 موصلا باتک ۸ ۲۶ ٠-

 ىبأ قيرط نم تباث نب دیز ةجرت ىف هجرخآ ام وهو «الوآ روکذلا لاتحالا دیویام فارطل « ريبكلا مجملا د

 ناك ام « سانلا هلو ینلا مودلاب ءاروشاع موي سيل » لاق هببأ نع تباث نب ديز نب ةجراخ نع هبا نع دان زلا

 اوتأ تام املق مهل بسحیل ىنعي - ىدووبلا انالف نوت اوناکو ةنسلا ق رودر ناکو ‹ ةبعكلا هيف راست موي

 ترفظ : تلق . اذه یعمام ىردأال : ديناسملا دئاوز ىف ىمتيملا انخيش لاق ؛ نسح هدنسو « هولأسف تباث نب ديز

 مهمايص ىف نودمتعي دوهلا ةل هج نا : هلصاحام ركذف « ىنوريبلا ناحيرلا یبال ةعدقلا راثألا » باتک ىف هانعمب

 اودمتعيل باسحلا فرم نم ىلإ اوجاتحا مث نف : تاق . ةيلالهال هيسمش مدنع ةنسلاف « موجنلا باسح مدايعأو

 قحأ متن هبامعال لاقف » اضيأ رشب بأ قيرط نم سن وب ریسفت ىف فنصملا ( همايصب رمأو ) هلۆق . كلذ ىف هيلع

 مهقدصب هيلا ىحوأ نوكي نأ لاتحاب ىرذاملا باجأو « كلذ ىف مهيلا هعوجر لكشتساو « اوموصف مهتم یسوع
 أدتبا هنأ ربا ىف سيل : لاق مث « مالس نياك مهنم لس نم هب هربخآ وأ ضايع داز , كاذب ريخلا هدنع رتاوت وأ

 لوقب هل ثدح مل هنأ ةصقلا ىفام ةباغف « كلذ لبق هموصي ناك هن اب حيرصتلا ةشئاع ثيدح ىف لب « همايصب رمالا
 ةفلاخم الو « كلذ ىف سايع نبا نع تاباورلا فلتخ لو « لاوس باوجو لاح ةفص یه الو < مكح دیدم دوپملا

 عم همایص ىلع نيقيرفلا دراوت نم عنام ال ذإ مدقت اک« هنوموص» اوناک ةيلهاجلا لهأ نا » ةشئاع ثيدح نيبو هنیب

 موصو « ميهارب اك ىضم نم عرش ىلإ هموص ىف نودنتسي اوناک اشیرق لعل : ىطرقلا لاق « كلذ ىف ببسلا فالتخا

 رجاه املف « یخ لعف هنأ ىلع همايص ىف هل هللا نذأ وأ « جحلا ىف اک مهل ةقفاوملا كب نوک نأ لمتح لِي هللا لوس
 موفل أتسا اكدوريلل افالئتسا كلذ نوک: نأ كلذ لمتحا همايصب رمأو هماصو مهلأسو هنوهوصي دوويلا دجوو
 ىف كلذ ناكو كلذ لبق هموص, ناك هناف مه ءادتقا همص» ملف لاح لك ىلعو . كلذ ريغ لمتح و « مهالبق لابقتساب

 مث ةمجعملا حتفب - نافطغ ىبأ قيرط نم سم جرخأ دقو . هنع هني ملاهيف باتکلا لهأ ةقفاوم هيف بحي ىذلا تقولا
 رمآ و ءاروشاع هِي هلا لوسر ماض : لوقي سابع نبا تعم“ د میظع نزو ةلمهم فيرط نبأ  .اف اهدعب ةلمبملا
 نوعرف قرغو یسوم ةاجنب ليلعتلا ناب لكشتساو . ثيدحلا « یراصالاو دوما همظعت موي هنا اولاق « همابصب

 اريثك نال ىموم ةعيرش نم خسنپ مل ام وهو هموص» ناك یسیع نوكي نأ لامتحاب بيجأو « دوپیلاو یسوم صتخم
 ةبعرفلا ماکحالا رثكأ نإ لاقيو € کیلع مرح ىذلا ضعب کل لحالو ل ىلاعت هلوقل ىسيع ةعيرشب خسنام اهنم

 هل دوهيلا مایص بیس ىف ةدايز سابع نبا نع رخآ هجو نم دمحأ جرخأ دقو . ةاروتلا نم یراصتل اهاقلتت امنإ

 نأكو « ابيرق كلذل ةراشالا تمدقت دقو « ارکش یمومو حوت هماصف هيف ىدوجلا ىلع توتسا ةنيفسلا نأ ایلصاحو
 ويه یوم نأ تیدح : سماخلا ثيدحلا . امهئادعأ قرغو ةاجنلا ىف حونل هتكراشمل انه هريغ نود یسوم ركذ

 موب ناك » ملسم ةياور قو « متنأ هوموصف : إب ىنلا لاقف ۰ اديع دوپیلا هدعت ءاروشاع موي ناك » لاق یرمشالا

 نورطفي ام ماصي ىتح دوبيلا ةفلاخم ةبحم هموصب رمالا ىلع ثعابلا نأ هرهاظف « اديع هذختت دوولا همظعت ءادوشاع
 هللا ركش وهو ببسلا ىلع مهتقفاوم همايص ىلع ثعابلا نأ ىلع لدي سابع نبا ثيدحو « ماصيال ديعلا موي نال هيف
 ةلمج نم ناك مهلعلف هن وموصيال اوناك مهنأ ديع هنأب داقتعاو هل مهميظعت نم مزايال نکل « یسوم ةاجن ىلع ىلاعت
 ةرجما ف فنصملا هجرخآ اف اذه یسوم ىبأ تب دح ىف احرص كلذ درو دقو ؛ هوموصي نأ مبءرش ىف مهميظعت

 لاق هدانساب سم نب سيق نع رخآ هجو نم لسو « هنوموصيو ءاروشاع نومظعي دوويلا نم سانأ اذإو » ظفلب
 ةمجعلا نيشلاب وهو « مهتراشو مهيلح هيف ممءاين نوسبليو اديع هنوذختي ءاروشاع موب نوم وصي ربيخ لهآ ناكو
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 هذه ابرقت الو ) ىلامت هلوق هلثمو « هصخش ىلإ ال مويلا عون ىلإ ةراشالا « موب اذه » هلوقو , ةنسحلا مهتأيه ىأ؛
 ٠ ديبع نع ةنيبع نبا قيرط نم اضرأ سابع نا ثيدح سداسلا ثيدحلا . هريسفت ىف یزارلا رخفلا هركذ امف ( ةرجشأأ:

 ام ) هلوق ۰ « ةنس نيعبس ذنم ديزي ىلأ نب هللا ديبع نرخ » لاق ةنييع نبا نع دمحأ هاور دقو « ديزي ی نب هلل
 هلع ىلإ كلذ سا سابع نا نکل ‹ ناضمر دعب مئاصلل ماب الا لضفأ ءاروشاع مو نأ ىضتقي اذه )ا تيأر

 مايص ناو « ةئس رفكي ءاروشاع موص نأ د اعوفرم ةداتق ىلأ ثيدح نم إسم ىور دقو < هريغ لع دريام هيف سيلف
 نإ كلذ ىف ةكحلا ىف ليق دقو « ءاروشاع موب مارص نم لضفأ ةفرع موي مايص نأ هرهاظو « نیتتسرفکب ةفرع مو

 (یرحتی) هلو ٠ لضفأ ناك كلذلف ملل ىناا ىلإ بوسنم ةفرع موب و مالسا هيلع ىسوم ىلإ بوسنم ءاروشاع موب
 نأكو « هريغو لسم دنع وه اذكو تاءاورلا عرج ىف تبث اذک (ناضمر رهش ىنعي رهشلا اذهو) هلوق . دصقي ىأ
 وأ ءاروشاع رکذو ناضمر ركذ مدقت هنأكروكذم ءیش ىلإ كلذب راشأو « رهشلا اذهو » هلوق ىلع رصتقا سابع نبأ
 رصحلا ةبج نم یوارلا هذخأ وأ . ناضمر ىنعي : هنع یوارلا لاق اذهلف رخالا ركذو نينامزلا دحأ ىف ةلاقملا تناك
 الإ الماک ارهش ماص لِي هللا لوسر رأ مل » لوقب ناك هنأ سابع نبا نع هل مدقت ال ناضمر الإ ماصي رهش ال نأ ىف
 ىف امبكارتشال  ابودنم رخالاو ابجاو امهدحأ ناك ناو ۔ ناضمرو ءاروشاع نيب سابع نبا عمج ای ]و « ناضمر

 ةلس ثيدح عباسلا ثيدحلا . هيف ةبغرلاو هاو لیصحتا هموص دصقي ىأ « ىرحتي د ىنعم نال , باوثلا لوصح
 هجرخأو « ًاموص راهنلاب یون اذا باب ه ىف مايصلا ءانئأ ىف مدقت دقو « ءاروشاع موصب سالا ىف عوک الا نبا
 بوجوب معلا هيلع أرط نمل ةين ريغب موصلا ءازج) ىلع هب لدتساو « كانه هيلع مالكلا مدقت دقو ایئال اضيأ ايلاع
 درلا و كلذ ىف تحبلا مدقت دقو ؛ هل زجیو هموص متب هناف ناضمر نم هنأ راهلا ءانثأ ىف هدنع تبث نك موبلا كلذ موص
 ملعأ هللاو . هک اسماب مالا عم مولا كلذ ءاضقب لك أ ناك نم ىمأ هريغو دواد ىبأ دنع نأو « هيلا بهذ نم ىلع

 نوثالثو ةتس ام قلعلا . اثيدح نيسمخو ةعيسو ةئام ىلع انه ىلإ هلوأ نم مايصلا باتك لمتشا : ( ةعاخ )
 هقفاو « اثیدح نوناع و ةعست صلاخلاو « اثيدح نوتسو ةينام ىضم امفو هيف اهنم رركملاو « ةلوصوم ةيقبلاو اًثيدح
 هیدحو ؛ كشلا موي موص ىف راع تبدحو « روزلا لوق عدي مل نم » ةريره ىلأ ثيدح یوس امرت ىلع لسم
 ثيدحو « كاوسلا ىف ةعيبر نب رماع ثيدحو ؛ بنجلا رطفب مالا ىف ةريره ىلأ ثيدحو « هئاسف نم ىلآ» سنأ
 یذلاف « ءوضو لک دنع كاوسلاب متال E ا نأ الول » ةريره ىلأ ثيدحو « مفلل ةرهطم كاوسلا د ةشاع

 رطفأ نم » ةريره ىلأ تبدحو « هيف دلاخ نب ديز ثيدحو « هيف رباج ثيدحو « ةالص لك دنع » ظفلب لسم هجرخ

 ثيدحو « تاقلعم لوألا ىوس كلذ عيمجو « موجحلاو مجاحلا رطفأ » دحاو ريغ نع نسحلا ثيدحو « ناضهر ىف
 نيذلا ىلعو  خسن ىف ريع نبا ثيدحو . مئاصال ةماجحلا ةهاركىف سنأ ثيدحو « مئاصوهو مجتحا د سابع نبا
 كثيدحو٠ مايصلا ليوحن ىف ىباحصلا نع ليل 3 نا ثيدحو < كلذ ىف عوک الا نب ةلس ثيدسحو ؛ ( هن وقیط

 ىبنلا ىف دیعس ىبأ ثيدحو . تاقلعم ةئالثلا هذهو ٠ مهماع ءاقبإ لاصولا نع یهنلا ثیدحو « طيرفتلا ىف ةريره ىلأ
 ثيدحو « میس مأ ىلع لوخدلا ىف سنأ ثيدحو « ءادردلا ىبأو نابلس ةصق ىف ةفيحج ىنَأ ثيدحو « لاصولا نع
 ةشئاع ثيدحو « قيرشتلا ما ماص ف هثب دحو < ديعلا مو موص رذن ىف رمع نبا ثيدحو « ةعمججا موب موص ىف ةيريوج

 . لوصوم ام ريسلاو قلعم اهرثكأ ارثأ نوتس نيعب اتلاو ةباحصلا نع راثألا نم هيفو . امهعفر ىف كش ىلع كلذ ىف

 تا
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N رویت 
 حب وارتلا ةالص باتک- ٠

 ٌيوادتلاو « هريغ ةياور نم ةلمسدلاو وه طقسو « هدحو لمتسلا اور ىف اذا. ( جيوارتلا ةالص باتك)

 حيوارتلا ناضمد یلامل ىف ةعامجا ىف ةالصلا تيمس . مالسلا نم ةميلستك ةخارلا نم ةدحاولا ةرملا یهو ةحيورت 8

 نمل نيباي « ليللا مايق د قارصن نب دم دقع دقو « نیتهملست لک نيب نوح رتی راوناک املع اوعمتجا ام لوأ مهن

SSنوحيرتسي اوناك  

 ةع ر اذك اذک لجرلا لص م ردق

 ناضمر ماق نم لضف بيساي ب ١

 ةررهابآ نآ السا ىتربخأ ل باش نا نع ليقع نع هعمل اًنثلح ريكس ثوب "ی اشو ۸

 مدقت 7 ام هل ريغ ۶ اباستحاو اناعإ 7 هماق نم : "ناضمر لوقب كليو نا لوسر ”ثممس » لاق هنع هللا ىضر

 6 هبند نم.

 بره ىأ نع ء نر دبع نب لی نعربلرش نبا نع كلام انيخأ فسوی ن هللا دبع اشو - ۹

 « هيث ذ نم مدت ام ل رذغ ' اباسّدحاو ام ناو مافنم » لاق هيفي ٠ نا لوسر نأ هنع هئا

 ركب ىبأ ققالخ ىف تڈ عملا ناک "من « كلذ 'ىلعشاناو ا 6 لو تن باهشر نبا لاف ۱

 « اهنع لا یضر رع ةفالخ نم اراكصو

e ۱۰هلآ یر دبع نب نر دبع نع رب زا ن ن ةَورع ء نع باهش  aمم  

 « هسفنل لجرا ل نوفر ا ناضمر ىف ةليل هنع هلا یفر باطلا ی 231

 8 ناكل دعو یراق ىلع ءالؤه تعج ول ىَرأ ىنإ : رع لاق طه را هتالصب E الو

 د درع لر الصب نولصب سانلاو یرخآ ةليل همم تج ر بک نب“ ىبأ ىلع مہم مع 2

 i نرمو سالا ناكو - للا رح ترس نو ىتلا نم لّضفَأ امنع نوماني ىتلاو « هذه ةءدبل

 لا فر ةشلاع ن نع رب زا نب ور نع باش نبا نع تام تلح لاق ”ليعاما ات رص -- ۱

 « ناضمر ىف تاذو «یلص قلع هلا لوسر نا » رس "یبلا جوز اهنع

 . ةيثلاع "نأ ةورغ ىل ربخأ باش نبا نع لب نع كل انث دح ریگب ب نم حب نص و ۲ ١



 ۷۲۰۱۳ ۲۰۰۸ ثيدحلا
 "هو

 « هتالسب لاجر لصو ؛ دجسلا ىف ىلصف لیلا فوج نم دليل جرح هبطت هللا لوسر نأ هوم اع نأ كو
 دجسملا له كف اوث دحتف سانلا حیف « هم اواصف لصف « منم ثك أ ممتجاف « اون دحتف سانلا حبصأف
 'ىتح هلأ نع جمال رجع ةمبارلا ةليلا تناك الف ءهنالصب لصف ولت لا لوسر حرف «ةثلاثلا لیلا نم
 . کناکم "يلع ف مل نا نسب امأ : لاق 2 درشتف سانلا ىلع لبفأ رجفلا یفق الف «حبصلا ةالصل رخ
 « كلذ ىلع سمألاو ل هلا لوسر یقوتف. اهذع اوزجعتف کسیلع ها نأ تبثخ ینکلو

 لاس » نأ نما دبع نب 3م ی نع ريال دیمس نع "هللام و لاق ”ليعامسإ ( شو - ۳

 الو ناضمر ىف "دیزیپ ناکام : تلاقف ؟ "ناضمر ین جم لا لوسر ةالص تناك نیک : اهنع هللا یضر ٌةشناع

 نع أت الف برا یی مث « نلوطو نعنسح نع لأن الف ابر ىلصي ۰ هكر ةرشع ىدحإ ىلع ۾ ريغ ىف
 «ىنيع "نإ « ةشئاعاي : لاق ؟ ریون نأ لبق مات هللا لوسراي :”تلقف . انا یلصب مث « نه وطو ا
 » یلو مانپ الو « نامانت

 هانمدق اک مايقلا قلطم هب لصحيام ليلا مايق نم دارملاو « ايلصم هلال ماق ىأ ( ناضمر ماق نم لضف باب ) وق
 نأ ال مايقلا نم بولطملا ام لصحي هنأ ىنعي « حيوارتلا ةالص ناضمر مارقب دارلا نأ ىوونلا رکذو ۰ ءاوس دجپتلا ف
 هلوق . جيوارتلا ةالص ناضمر مايقب دارلا نأ ىلع اوقفتا : لاقف قامركلا برغأو . اب. الإ نوكي ال ناضمر مايق
 اذک ( ةبلس وبآ ینربخآ ) هلق . «باهش نبا ىنثدح كلام نع » ىتاسنلا دنع مساقلا نبا ةياور ىف ( باهش نبأ نع )
 ديمح نع باهش نبا نع» لاقف كلام هفلاخو « مهريغو رمعمو بثذ أ ناو بيعشو س وب همیاتو ليقع هاور
 نم قاسناا هجرخأ دقو « ءالولا ىلع امهجرخأف ىراخبلا دنع ناقيرطلا حص دقو « ةملس بأ لدب « نمحرلا دبع نبا
 « نيقيرطلا ححصو هيف فالتخالا ىنطقرادلا ركذ دقو . اعيمج امبنع یرهزلا نع كلام نع ءامسأ نب ةيريوج قيرط
 « ةريره فأ نع بيسملا نب ديعس نع » لاقف ةعاجلا فا افت ىرهزلا نع ةنيبع نبا نع هاور مامه اأ نأ ىحو
 نع باہش نبا نع لاله ىبأ نب دمعس قيرط نم قاسنلا هاور دقو « ةملس ىبأ نع » اولاقف نايفس باحآ هفلاخو

 ماللا نوکت نأ لمتحيو ؛ ناضمر لجال وأ ناضمر لضفل ىأ ( ناضمرل لوقي ) هلق . السم بيسملا نب ديعس
 رجال ابلط ىأ ( اباستحاو ) هيلع باوثلاب هللا دعوب اقیدصت ىأ (اناع] ) هلوق . ناضمر نع لوقي ىأ نع ىنعم,
 لاقو . رذنملا نبا مزج هبو « رئابكلاو رئاغصلا لوانتي هرهاظ ( هل رفغ ) هلِوَق . هون وأ ءاير نم رخآ دصقل ال
 زوجي و : مهضعب لاق « ةئسلا لهأل ضايع هازعو نيمرحلا مام] مزج هبو « رئاغصلاب صتخي هنأ فورعملا : ىوونلا
 امو » یاسنلا دنع نايفس نع ةبيتق داز ( هبنذ نم مدقتام ) هلوق ٠ ةريغص فداصي مل اذإ رئابكلا نم ففخي نأ
 ماشهو هل « مايصلا باتک و ىف ىزورملا نسحلا نب نيسحلاو غبصأ نب مساق دنع ىحي نب دماح اهداژ اذكو « رخأت
 تدرود . ةنيبع نبا نع مهلك هدئاوف ىف ىحاجنلا بوقعي نإ فسويو « هدئاوف نم رشع ىناثلا ءزجلا ىف رامع نبا
 .ىلأ نع وربع نب دمع نع ةملس نب دامح قيرط نم دحآ اهجرخأ رخآ هجو نم ةملس ىب قيرط نم ةدابزلا هذه
 اهجرخأ هسفن كلام ةياور نم ةدايزلا هذه تعقوو « مینا نع اهالك نسحلا نع تباث نعو ةريره بأ نع ةبلس



oYحوالا ةالص باتك- م١ ْ  

 رحب عب اتي لو ىرهزلا نع سنويو كلام نع بهو نبا نع رصن نب رحب قيرط نم هيلامأ ىف ىلاج رجلا هللا دبع وبآ ٠

 نارفغ ىف درو دقو  هانمدقام ىوس سنوي الو كلام باععأ نم الو بهو نا باأ نم دحأ كلذ لع رصن نا

 ةرفغملا نأ ثيح نم ةدابزلا هذه تاكشتسا دقو , درفم باتكىف اهتعج ثيداحأ ةدع بونذلا نم رخأت امو مدقتاه

 نع ةياكح قلب هلوق ىف ىتأي كلذ نع باوجلاو « رفغي فيك تأب مل بونذلا نم رخأتملاو رفغي ءىش قبس یعدتسآ

 مهظفح نع هيانكهنإ ليق هنأ باوجلا لصمو < کل ترفغ دقف متدشام اولمعا ١ ردب لهأ ىف لاق هنأ لجو زعدللا

 ىدرراملا مهنم ةعاج باجأ اذبيو « ةروفغم عقت مهبونذ نأ هانعم نإ لمقو « كلذ دعب ةريبكمهنم عفت الف رئابكلا نم

 ب هللا لوسر ىوتف باهش نبا لاق) هل. . ةينآ ةنسو ةيضام ةنس نيتنس ركي هنأو ةف رع مايص ثيدح ىلع مالكلا ىف

 ىبأ نبا ةياور نم دحالو . حيوارتلا ف ةعاملا كرت ىلع ىأ ( كلذ ىلع ) « رمالاو » ىنممشكلا ةياور ىف ( سانلاو

 نبا لوق مپضعب جردأ دقو « مايقلا ىلع سانلا عج كلي هللا لوسر نكي لو » ثيدحلا اذه ىف ىرهزلا نع ٍبْئذ

 ةريره أ نع بهو نبا هاود ام امأو , باهش نبا نع رمعم قيرط نم ىذمرتلا هجرخآ ربا سفن ىف باهش

 "بأ مهب ىلصي سان : ليقف ؟ اذهام : لاقف دجسلا ةبخان ىف نولصي ناضمر ىف سانلا اذاو ب هللا لوسر جرخ د

 نأ ظوفحلاو « فيعض وهو دلاخ نب لسم هيفو « ربلا دبع نبا هركذ ءاوعنص ام معنو اوباصأ : لاقف « بعكن با

 وهو « اضيأ روكذملا دانسالاب لوصوم وه ( بابش نا نعو) هلق . بعك نب ىبأ ىلع سانلا عج ىذلا وه رمع

 قحإ هجرخأ لوألا دانسالا ىف رمع ةصق ةاورلا ضعب جردأ دقو , نیثیدح امیقرف نكل « نيدانسالاب « أطوملا د ىف

 یح » رمع ةفالخ رم اردصو هلوق دعب دازف ىرهزلا نع سنوي نع یوزحنا ثراحلا نب هلا ديع نع هدئسم ىف

 « ناضمر ىف دحأو "یراق ىلع سانلا عامتجا لوأ كلذ ناکف « ناضمد ىف مهب ماقف بعك نب ىنأ ىلع ربع معج

 ناو « هعبان نمو كلام ةياور ظوفحاو ثراحلا نب هللا دبع نم مهو هنأب « ىرهزلا ثيدح للع » ىف لمذلا مزجو

 ( عاذوأ ) هلوق ٠ ةلس يآ نع ال « ةفاضإ يغب وهو دبع نب نمحرلا دبع نع ةورع نع باهش نبا دنع رمع ةصق

 لجرلا ىلصي » هلوقو « ىظفل ديك أت «نوقرفتم » ةياورلا ىف هلوقو «نوقرفتم ةءامج ىأ یاز اهدعب واولا نوگسب

 مثالا ذا وج هنم ذخ وی ليق « ةعاج لصب مهضعب و ادرفنم لصی ناك مهضعب نأ هلصاحو الوآ لجأ امل نایب « هسفنا

 هعم ىلص نم عللي ىنلا ريرقت نم كلذ رمع طبفتسا هريغو نيتلا نبا لاق ( لثمأ ) هلق ۰ ةمامالا وني مل ناو ىلصملاب

 ىراخبلا داريإ ىف رسلا وه اذه نأكو < مباع ضرفي نأ ةيشخ ههرك اماف مل كلذ هرك ناك نو « ىلايللا كلت ىف

 فالتخالا ىف امل كلذ ربع دنع حجرو« كلذ نم نمآلا لضح ب ىنلا تام الف « ربع تدح بقع ةثئاع ثيدحل

 ید « دوما حنج رمع لوق ىلاو « نيلصملا نم ريثكل طشنأ دحاو ىلع عاتجالا نآلو « ةماكلا قارتفا نم

 ةالص لضفأ » قلب هلوق مومعب المع لضفأ تويبلا ىف ةالصلا ةيعفاشلا ضعب و فسوب ی و نيتياورلا ىدحإ ىف كلام

 نإ : لاقف یواحطلا غلابو ةربره ىبأ ثيدح نم لاسم هجرخأ حييحص ثيدح وهو « ةبوتکلا الا هّيب ىف ءرملا

 ىنلا لعق نم هذخأ امبإ رع نال ةئس ناضمر مايق : لاطب نبا لاقو « ةءافكلا ىلع ةبجاو ةعاجلا ىف وار ةالص

 ظفحي ناك نم اهلا : هجوأ ةئالث ةلأسملا لصأ ىف ةصفاشلا دنعو . ضارتفالا ةيشخ لب ىنلا کر امو < هل

 ضعب دقف نأ « ءاوس تيبلاو ةعامجا ىف هتالصف هفلختب دجسملا ىف ةعاجلا لتخت الو لسكلا نم فاخ الو نآرقلا

 هلي هلوقب المع هراتخا ةنأكو امامإ مهل هلهج ىأ ( بمكن ب "نبأ ىلع موعمجل ) هلق . لضفأ ةعامجلا ىف هتالصف كلذ
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 قب رط نم روصنم ن دعس یورو« ۱ یا یر باتكل مژرقآ مهمؤيد

 نب دم هاورو «ءءاسنلاب صب ىرادلا م 0 : ناکو « لاجرلاب لصب ناكف بعك نب ىف أ ىلع سانلا عمج رمع نا » ةورع

 ف ناك كلذ لعلو « ىرادلا ميك : لدب ,ةمثح ىلأ نب ناماس » لا هجولا اذه نم هل « لمللا مايق باتک » ىف رصا

 بظاوب ال ناك ربع نأب راعشإ هيفو . روكذملا مهمامإ أ ( )مچ “راق ةالصإ نواصي سانلاو ةليل جر ) هلوق ۰ نتقو

 مايق» ىف رصن نب دمحم ىور دقو < لضفأ لیلا رغآ فام الو هت ن السا نأ یر ناک هنأكو مهعم ةالصلا ىلع

 : : لق ؟ اذه ام : لاقف ساللا 4 هعمه حمسق ¢ دچساا قرع دنع كو لاو سابع نبا نع سواط قی زط نم « ليللا . ۳

 سابع نبا نع ةمركع قيرط نمو « ىم ام ىلإ بحأ ليللا نم قیام : لاقف « ناضمر ف كاذو « دجسلا نم اوجرخ
 ثدح ام اهلصأ ةعدبلاو « ءات ةايزب « ةعدبلا تمعن » تایاورلا ضعب ىف (ةعدبلا معن رمع لاق) هژوق . هلوق نم هوحن
 تحت جردنت امم تناك نإ انآ قيقحتلاو « ةمومذم نوکستف ةنسلا لباقم ىف 98 ىف قلطت و « قباس لاثم ريغ ىلع
 حابملا و نم یپف الإو ةحبقتسم ىبهف عرشلا ىف حبقتسم تحن جردنت ام تناك ناو ةئسح یهف عرشلا ىف نسحتسم

 لضفأ لبللا رخآ ىف ةالصلا ناب هنم حرصت اذه ( لضفأ اهنع نوماني ىتلاو ) هلوق . ةسنلا ماكحالا ىلإ م دقو
 ةياورلا هذه ىف عقي مل ( لیکت ) . عيمجتلا نم لضفأ ىدارف ليللا 00 هيف سيل نكل < هلوأ نم
 نب بئاسلا نع فسوب نب دمع نع « أطوملا » نف كلذ ىف فلتخا دقو « بعك نب ىنأ اهب ىلصي ناک 0
 ىلع نوموقيو نيتئاملاب نژرقی !وناكو » هيف دازو رخآ هجو نم روصنم نب ديعس هاورو « ةرشع ىدحإ اهنأ ديزي
 ةرشع ثالث لاقف فسوي نب دمع نع قحس] نب دمت قيرط نم ىزورملا رصن نب دمت هاورو « مايقلا لوط نم ىصعلا
 نب ديزي قيرط نم كلام یورو « نرشعو ىدسح] لاقف فسوب نب دم نع رخآ هجو نم قازرلا دبع ءاودو
 سانلا راک لاق نامور نب ديزي نعو « رتولا ريغ ىلع لوم اذمو ةعكر نرشع دیزب نب بئاسلا نع ةفيصخ

 نولصي ناضمر ىف ميتکردآ » لاق ءاطع قيرط نم رصن نب دمحم یورو « نیرشعو ثالئب رع نامز ف نوموقي

 فالتخالا كلذ نأ لمتحيو « لاوحالا فالتخاب نكت تاياورلا هذه نيب عحلاو « رتولا تاعكر ثالثو ةعكر نيرشع
 ددعلاو  هريغو ىدوادلا مزج كلذبو سکعلاب و تاعكرلا لقت ةءارقلا ليطي تی اهفيفختو ةءارقلا ليوطت بسحب
 نيرشعلا نع داز مف فالتخالا و , هنم بيرق فالو « بايلا ف ثيدحلا اذه دعب رو کذلا ةشااع ثيدحل قفاوم لوالا
 نرو داد تور نم لفل نب دمع یورو « ثالث ةرات و ةدحاوب رئوي ةرات ناك هنأكو رتولا ىف فالتخالا ىلإ عجار

 ةمكر نيثالثو تسب نوموقي - ةنيدملاب ىنعي - زيزعلا دبع نب سمعو نايثع نب نابأ ةرامإ ىف سانلا تكردأ » لاق سيق
 نوموقی سانلا تيأر » یعفاشلا نع ینارفعزلا نعو . اندنع مدقلا مالا وه كلام لاقو « ثالثب نور ويو
 اولقأو مايقلا اولاط نا : لاق هنعو « قيض كلذ نم ءىش ىف سيلو « نيرشعو ثالثب ةکع.و نيثالثو سن ةنيدملاب
 هيف ليقام ك : ىذمرتلا لاقو . ىلإ بحأ لوآلاو « نسحل ةءارقلا اوفخأو دوجسلا او رثكأ نإو < نسخ درجسلا
 ۳ لیصا : دز نب دوسألا نع ربلا دبع نبأ لقن دقو . . لاق اذك « رول ىنعي ةعكر نيعبرأو ید>] ىلصت اأ

 مامضناب لوألا ىلا هدر نکع اذهو « كلام نع نميأ نبا نع رصأ نب دم هركذ نیثالثو نام ليقو « عبسب رتويو
 لمعلا اذه ىلعو : كلام لاق « ةدحاو الإ نيعبرأ نوكستف « ةدحاوب رتوي هناب هتياور ىف حرص نكل « رولا ثالث

 ىنالطسقلا اهيلع حرش ىلا ىه نتلا ةياورو « نتملا ةياور نع فلتح ةياورلا هذه (۱)
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 نع بهو نبا هاور دقو « هنع روپشلا وه اذهو رتولا ثالثو نيعبرأو تس كلام نعو ؛ ةئس ةلامو عضب نم

 هنأ یو نب ةرارز نعو « ثالثب اهم نورتوب نيثالثو اعسن نولصي مو الإ سائلا كردأ ل لا عفان نع یزمملا

 ىود رتولا ريغ ةرشع تس ليقو نیرشعو اعبدأ ريبج نب ديعس نعو « رتويو نيثالثو اعبرأ ةرصيلاب مهب ىلصي ناک

 ديزي نب بئاسلا هدج نع فسوب نب دمج یثدح قحسإ نب دمع قيرط نم جرخأو < رصأ نب دم دنع زاجم ین نع

 ثيدحل قفاوم وهو « كلذ ىف تمسام تيئأ اذهو قحسإ نبا لاق « ةرشع ثالث ناضمد ىف ريع نمز لصن انك : لاق

 هللا لوسد نا هلو . سيوأ ىبأ نبا وه ( ليعامسا انثدح ) هلوق ۰ لعأ هللاو ليللا نم علي ینلا ةالص ىف ةشئاع

 تارا قاما ةو دقو «هرخآ نم ءیشو هلوأ نم ءیش ىلع ارصتقم هدروأ اذکم (ناضمر ىف كلذو ىلص ل

 تيشخ ه هلوق ىلإ ثيدحلا ركذف « سان هتالصب ىلصف دجسملا ىف ةلبل تاذ ىلص لِي هلا لوسر نا » ظفلب دجبتاا

 بلا نبا لاق (کیلع ضرفت نأ تيشخ) هلق . كانه ىفوتسم هحرش مدقت دقو ناضمر ىف كلذو « كيلع ضرفت نأ

 « ىجنا كلذ الإ مهیلع ضرفی و كلذ نولعفي مهنوك نيب ةبسانم رهظتال ذإ مزام عورشلا نأ هنم ذخ وب : ةيشاحلا ىف

 ف هلوق . مهيلع ضرفیف فلكت ريغ نم كلذ ىلع مرادتقا رومظلا كلذ ىف ببسلا نوكي نأ لمتحي هنال رظن هنفو

 لع مالكلا ف هتنب اک ىرهزلا لوق نم ةدايزلا هذه ( كلذ ىلع سالار مل هللا لوسد قوتف ) ليقع قيرط رخآ

 نبا هاورام امأو « دجبتلا باوبأ ىف فوتسم هيلع مالكلا مدقت ( خلا ناضمر ىف ديزي ناك ام ) هلوق . لوالا ثيدحلا

عض هدانساف « رتولاو ةعكر نيرشع ناضمر ىف لصب هِي هلا لوسر ناك» سابع نبا ثيدح نم ةبيش ىلأ.
 دقو « في

 لع هللاو . اهريغ نم اليل ب ىنلا لاح ملعأ ابن وك عم نيحيحصلا ىف ىذلا اذه ةشئاع ثيدح هضراع .



 ۳۵۵ ۲۰۱ ثيدحلا

 ردقلا ةليل لضف باتک - ۲
 ر دقلا _ةليل ,لضف ساب - ۱ ١

 . بش ونلآ نم ريخ رادقلا هليل رقم كارذأ امو . رادقلا وليل ىف هان اإ ىلاعت هلا لاتو

 را ملم یتح یھ مال . مآ لکن م مہر ون ذاب اهيف حولاو ةكسئاللل لر

 شی لهن ( كير امو )ل لاق امو «هلعأ دقف ( كار دأ امو) آرا ق ناکام : ةع "نا لاق

 ف نع نأ نع یر "زا نم ظفح اأو ؛ هانظفح : لاق ناين حرف دبع نب ىلع اش 5 4

 و هبنذ نم دق ام 4َ ااو اناعإ ' ناضمر "ماص ن 4 ۵ لاق س چ لا نع هنع نا - یفر ةرره ی

 یره“ زا نع روث ن نابلس ا «هبلذ نم م دقت ام 4 رفغ  استحاو نما ردقلا دلیل مق نمو
 رخآ ىلإ ( ردقلا 1 ام كاردأ امو ردقلا ةلمل ىف هانلزنآ انا ) ىلاعت هلا لاو رفا ةلول لضف باب ) هلوق

 وى لجو رع هللا لوقو » هريغ ةياور فو « ةلمسب بابلا لبق رذ یآ ةياود ىف تبث ( ةروسلا

 كلذ لضف یضتقی هنيعب نامز ىف نآرقلا لوزن نأ ةرج نم ةجرتلل كلذ ةيسانمو ۰ اهلك ةروسلا ةم رک ةياور ىف قاسو
 هتنمضت امو ( نآرقاا هيف لزنأ ینلا ناضمر رهش ل ىلاعت لوقا نآرقلل € هانلذنأ انإ ١ هلوق ىف ريمضااو « نامزلا

 سم كلذ ريغو افوز بیس ىف فالتخالا ركذ ريسفتلا ف ىأيسو ¢ اف کاملا لزتت ردقلا ةلءل لضف نم ةروسلا

 هلا اوردق امو إل ىلاعت هلوقک مظعتاا هب دارملا : ليقف ةليللا هيلا تفيضأ ىنلا ردقلاب دارملا ف فلتخاو . اهريسفت

 ةكربلا نم اف لب ال و أ کالا لزنت نم اسف عقب ال و ۳ اپف نآرقلا لوزل ردق تاذ انآ ىنعملاو (هردق قح

 (هقزر هيلع ردق نمو) ىلاعت هلوقك قييضتلا انه ردقلا ليقو . ردق اذ ريصي ابحي ىذلا نأ و أ < ةرفغملاو ةحرلاو
 ردقلا ىنعم انه ردقلا لیقو . ةکناللا نع امف قیضت ضرالا نال وأ  ابنييعتب للعلا نع اهؤافخإ امف قبيضتلا ىنعمو

 (م كح مآ لكقرفي ابفإ ىلاعت هلوقل ةئسلا كلت ماكحأ اف ردقي هنأ ىنعملاو « ءاضقلا ىخاؤم وه ینلا لادلا حتفب
 ابف ) ىلاعت هلوقل رادقألا نم ةكئالملا امف بتکت امل ردقلا ةلبل تيم هابلعلا لاق : لاقف همالك ىوونلا ردص ه و

 « مريغو ةداتقو ةمرکعو دهاجب نع ةحيحم دين اسأب ن رسفلا نم هريغو قازرلا دبع ها ورد € مب كح سا لک قرش

 م هنأ لعیل لادلا حتف ءاضقلا ىخاؤموه ىذلا ردقلا ىف عئاشلا ناك ناو « لادلا نوكسب ردقلا ءاج 3 یشبروتلا لاقو
 .ارادقم امف ملا قلي ام ليصحتل ةنءلا كلت ىف هديدحتو هراهظاو ءاضقلا هب ىرجام ليصفت هب دیرآ اع]و كلذ هب دري

 یزارلا متاح 0 ةياور نم هل «ناميالا باتنک » ىف ربع ىبأ نب يحي نب دمع هلصو ( ل ةنييع نبا لاق ) هلوق . دادقم
 كردي امو هيف ءىش لکو« هب هربخآ دقف كاردأ امو نآرقلا ف ءىش لک ظفلب هركذف « ةنيبع نب نامفس انئدح : لاق هنع

 تعجار دقو ؛ هنع نمحرلا دبع نب ديعس ةباور ةنييع نبا ريسفتل هطخي تأرق امف ىاطلغم هازعو . ىهتنا هب هری مف
 بقمت دقو « ردقلا ةليل نييعت فرعي ناك ب هنأ ةنييع نبا دوصقمو « هيف هدجأ لف ءايضلا ظفاحلا طخم ةخسف هنم



 ردا ةلمل ىلضف تا ۳۲ ۳۲۵

 توی یاد هلاح لب لع دقو « موتکم مأ نبا ىف تلزت ابناف € 8 هلعل ) ىلاعت هلو كا رم هلا اذه

 ظفح هرب دقت فوذح هريخو ا ةدئاز امو ىأ عفرب ( ظفح اعآ ىرهزلا نم هانظفح ) هل . ىركذلا

 ( ناضمر ماص نم ) هلوق ' ردقلا طفل قلطم لوعفم هنآ ىلع )أ بصنب یورو « هان ظفح قلعتم ىرهزلا نمو

 ةلدمع نادازو « هيلع مالکلا مدقت و 1 ماص لدي «ماق 2 ظفاب هدیسل یرهرلا نع كلام اور نه هلبق بایلا £ مدقت

 « تايرهزلا »ىف لمذلا هلصو (ىرهزلا نع ریثک ن ناعلس هعبات ) هلوق ۲ . « لا ردقلا ةلمل مات نمو » انه هتیا ور ىف

 برق ردقلا ةلمل ىلع مالكلا هب هيفي 1 6 هليق بابلا ف هج رش مده دقو

 رخا وألا میسلا ق رولا هليل اعلا بسا س ۲

 ةلاحر نا ا ىضر ربع نا ن رع فان نع ”كلام نرخ 7 سوي نشا دبع ا — 0

 دق ک اير یرآ : هر نا ل ل رخاوألا ميلا ىف مان ىف رادقلا 6 اورآ للي "یبلا ٠ بامصأ ن

 » رخاوألا مبسلا ف اه رحيل ارحم ناک ن « رخاوألا عبسلا ف 5

 00 دیس بأ تلأس : لاق ل ىبأ نع یی نع ماش انتدح ةلاضف نب داعم شرم - ۹
 | : لاقو نبط نیرشع هحیلص حر 0 ناعم نا طسوألا شا هل ل ۶ ىبنلا مم اسا » لاقف  ًاقيدص

 ىنأ تار فاو رتولا ىف رخاوألا رشعلا ىف اهوسمل اف - مین وأ - اهتيسنأ م ردقل هليل ”تيرأ

 ترف اخس تا NE « امج رف : 'عج ا فكما ناک نف « نيط و هام ىف

 لا ىف هلجسي ب هللا لوسر تيأرف « ةالصلا تميقأو « لخت درج نمر ناكو «دجسا كيد لا

 ل هتهبج ىف نيطلا ر ۳1 تر یح « نيطلاو

 ةمجرتلا هذهو . سالا ة هعیصب « اوسملا « قيممشكلا ةي ةرا ور ى ) رخاو 1 عبسلا ف ردقلا ةلمل سالا باب ( هل

 اهركذأس ةرياک بهاذم ىلع امف سانلا فاتخادقو 6 ردقلا ةلمأ ناسل ناتدوقعم - ردقلا ةلمل ىرخحن یهود اهدعب ىلاو

 نه دحأ ةيمست ىلع فقأ مل ( هلي ینا باحصأ نم الاجر نأ ) هلوق ٠ نيبابلا ثيداحأ حرش نم غارفلا دعب ةلصفم
 ؛ رخاوألا عبسلا ىف اهنإ مانلا ىف مل ليق ىأ لوهجلل ءانبلا ىلع هلوآ مضب اورأ ( ردقلا ةليا اورآ ) هلوق . ءالؤ
 نماثلا ةليل اهرخآو نيرشعلاو یا ةليل اهوأ ىتلا عبسلا هب دارلا ليقو « رپشلا رخاوأ هب دارملا نأ رهاظلاو

 لخدت الو طرف ةين اما لخدت یاثلا ىلعو ¢ نب رشع و ثالث ا ةلمأ لخدتال لوألا عف 6 نرشعلاو

 قردقلا ةلمل اورأ اا نا » هيبأ نع لاس نع ىرهزلا قب رط نم رييعتلا ف فنصملاءاور دقو ¢ نب رشعلاو عساتلا ةلمل

 للي هنأكو « رخاوألا بسا ىف اهوسلا : تلي ىنلا لاقف رخاوألا رشعلا ف انآ اورأ اسان ناو , رخاوألا عبسلا

 ةليل نأ لجر ىآر » ظفلب ىرهزلا نع ةنييع نبا نع دمحأ هاور دقو « هب سمأف نيتي اورلا نم هيلع قفتلا ىلا رظن
 دحآ هاورو « ابنم رولا ىف قاوبلا رشعلا ىف اهوسملا : هلع ىنلا لاقف اذکو اذك وآ نیرشعو عسس ةلبا ردقلا

 نم د ظفلب رع نبا نع ميحس نب ةلبج نع لسمو 0 قاوبلا عيسا £ اويلغت الف مبلغ نإ » اعوف م ىلع ثودح نم



 ۳۵۷ ۲۰۱۹ - ۲۰۱۵ ثيدحلا

 رشعلا ىف اهوسملا د ريع نبا نع ثيرح نب ةبقع قیرط نم لسلد « رخاوالا رشملا ف اهستلیف امسمتلي ناك
 ريسفت نم لوألا لاتحالا حجرب قايسلا اذهو« « قاوبلا عبسلا ىلع نالفی الف زب وأ كدحأ فعض ناف « رخاوالا
 دارفاب ءاج اذک ضايع لاق ( ك ايزد ) لق ۰ ازاج رصبآ دارلاو « لعأ ىأ نيتحتفب ( ىرأ ) هلوق . عبسلا

 ء ایژرلا دیحوتب یود اذک : نيتلا نبا لاقو « سنجلا دارآ األ و ةدحاو ابر نكت مل األ كيئارم دارلاو « ايؤرلا

 ةزمحلاب ( تأطاوت ) هلق ۰ عمج ةلباقم ىف اعمج نوكيل ايؤر عمج کاژر هنم حصفآ و : لاق « ردصم انا زئاج وهو

 ناکم هلجرب لجرلا أطي نأ هلصأ و ,زماب باوصلاو زمه ريغب ىور : نيتلا نبا لاقو « ىنعمو انزو تقفاوت ىأ
 ةيدوجولا دومالا ىلع لالدتسالا ىف اهلا دانتسالا زاوجو ایژرلا ردق مظع ىلع ةلالد ثيدحلا اذه قو . هبحاص ءطو

 هلو . ىلاعت هللا ءاش نإ ريبعتلا باتكىف اب يؤرلا ماكحأ ىف لوقلا طسب رکذنسو « ةيع رشلا دعاوةلا فلاخعال نأ طرشب

 ىحي نع كرابملا نب ىلع قيرط نم فاكتعالا ىف ىتأيو « ريثك ىبأ نبا وه یو یاوتسدلا وه ( ماشم انثدح )
 « قیرطلا هذه ىف هنع لوتسلا ركذي ل ( انفكستعا لاقف اقیدص ىل ناكو ديعس ابآ تلأس) لوق ۰ « ةللس ابآ تعم و
 رک ذف « معن : لاقف ؟ ردقلا ةلمل رك ذب کلپ هلا لوسر تعم له : ديعس اأ تلأس » ةروكذملا ىلع ةياور قو

 « هرکذ ف « ديعس ابأ تيتاف « شيرق نم رفن ىف ردقلا ةلبل انرك اذ د ىحي نع رمعم قیرط نم لسلو . كثردحلا

 الأ : تاقف ديعس ىبأ ىلا تقلطنا » ةالصلا ةفص نم« نيطلاو ءاملا ىف دوجسلا باب, » ىف ىح نع مامه ةياود فو

 « لاؤسلا بیس نابب دافأف , ردقلا ةليل یف مب ىنلا نم تعم ام ینادح : تلقف « جرش ؟ ثدحتنف لختلا ىلإ انب جرخت
 تلي هلا لوسر عم انفكتعا ) هلوق . هتلأسم نم ديري ام نكمتيل هب ءالتخالا بلط ىف خيشلل بلاطلا سین ات هيفو
 ثينأتلا ظفلب فصوت نأ اهقح نم ناكو ىلايللا رشعلاب دارملاو « تاياورلا رثكأ ىف عقو اذكه ( طسوالا رشعلا .

 طسوالا ثلثلا ىه ىتلا رشعلا ىلامللا : لاق هنأكح كاثلا ردقتا وأ نامزلا وأ تقولا ةدارإ ىلع رکذلاب تفصو نكل

 « ىربكو رک لثم نيسلا حتفب یورو ىطسو عمج نيسلاو واولا مضب ولا رشلا « أطوملا » ىف عقوو « رهشلا نم
 ىف عقرو « طسوالا اور قفاوي اذمو لزبو لزابک طساو عج هنأ ىلع اهناكساب « أطوملا » ف ىجابلا هارو
 لوأ ىف ةيتآلا كلام ةباور ىفو « رهشلا طسو ىف ىتلا رشملا رواجب ناك هيلي ىلا بابلا ىف ميهاربا نب دم ةياور
 فکتعا » ديعس ىنأ نع ةرضن یب آ قيرط نم لسمو « ةصوصخم ةرواجب فاکتعالاو « فكتمي ناک» 0

 ىف اهنأ هل تنیبآ مث ‹ ضوقف ءانبلاب مآ نيضقنأ ابلف « هل نابت نأ لبق ردقلا ةلل سمنلي ناضمر نم طس والا رشم
 مث لوألا رشعلا فکتعا » هنإ ميهارب] نب دمع نع ةيزغ نب ةرامع ةياور ىف دازو «دمعأف ءانبلا, مأف رخاوألا 0

 ليديج نا » اهف دازو ةروكذملا مامه ةياور ىف هلثمو . « رخاوألا رشملا فكتعا مث طسوالا ريثعلا فکتعا

 لوألا فصو :  ىبطلا لاق ؛ كمادق ىأ ميماو ةزمه ا حتفب وهو « كمامأ بلطت ىذلا نا : هل لاقف نيت ةرملا ىف هاتأ
 : :نيلوالا نود روا شما لال نم 1 لك ىف ردقلا ةليل ريوصت ىلإ ةراشإ عمجلاب ريخآلاو درفلاب طسوالاو

 ىلا ةليللا یهو نیرشعو ىدحإ ةليا ناک اذ] یتج » ةروکذ كلام ةباود ىف ( انبطق نیرشع ةحيبص جرن ) هلوق

 ؛ ىداحلا مويلا لوآ ىف تعقو هتبطخ نأ هاضتقمو « بابلا ةياور فلا هرهاظو « هفاکتعا نم اهتحيدص نم جرخي
 ثيدسحلا رخآ ىف هلوقل رياغم وهو , نيرشعو نيتنئا ةليل ريخآلا هفاكستعا ىلايل لوأ نوکی اذه لعو . نيرشعلاو

 ةبطخلا نأ ىف رهاظ هناف « نيرشعو ىدحإ حبص نم نيطلاو ءاملا رثأ هتبج ىلعو 2 هللا لوسر ىانيع ترصبأف د

 ىرابلا حف + 6 ج۲۳ - م



 ردقلا ةليل لضف باتک ۴ ۲0۸

 اذه لعو « قرطلا ةيقبل قفاولا وهو نيرشعو یدح] ةليل ىف ناك رطلا عوقوو « نیرشعلا موبلا حبص ىف تناك

 ىف نوکی و « البق ىذلا حبصلا نم ىأ « اهتحيدص نم جرخ ىتلا ةليللا یهو ه ةروكذملا كلام ةيا ور ىف هلوق نااکف

 كلذ عنم نم ىلع درو « اهلبق ىذلا مويلل فاضت ةليللا نأ برش و هم آلا زوجت اها حبصلا ةفاضا

 ةميقتسم  بابلا ثيدح ةياور ا ةياور : مزح نبا لاقف كلذ ل ار نكلو

 نيح ناك اذاف » هيلي ىذلا بابلا ةياور ىف نأ هدي يو . هتركذ اع وحنب ايليوأت ىلإ راشأو . ةلكشم كلام ةياودو
 دبع نبا دافأو « حاضیالا ةياغ ىف اذهو « هنكسم ىلا عجر نيرشعو ىدحإ لبقتسی و ىضت هليل نيرشع نم ىسمي

 يجب هاور اذكم : ثيدحلا ركذ دعب لاقف ثيدحلا ظفل ىف هيلع اوفلتخا كلام نع ةاورلا نأ « راكذتسالا » ىف ربلا

 ینعقلاو بهو نباو ساقلا نبا هاورو «هفاکتعا نم اهتحيبص ىف جرخي د كلام نع ىعفاشلاو ریکب نب یح و یح نبا

 نع رک دبع ناو بهو نیا یور دقو لاق « هفاکتعا نم اهيف جرخ ىلا ةلسللا ىهو  اولاقن كلام نع ةعامجو

 نمو « هفاكتعا نم موي رسخآ نم سشلا تباغ اذإ جرخ هناف هطسو وأ ربشا لوأ فکتعا نم لاقف كلام

 او « لوألا ىف فالخ الو : ربلا دبع نبا لاق « ديعلا دبشي ىح اا ل فكما
 لخد مولا نظأ و : لاق ؟حبصی ىتح جرخم ال وأ سمشلا تباغ اذإ جرخ له ريخالا رشعلا فکتعا نميف فالخلا

 قيقلبلا مامالا انخيش هجو دقو . فالتخالا لح نایب نم وه هررق |! ديعي وهو : تلق . فدكتءملا جورخ تقو نم

 ىدحإ ةليل ىلادللا نم لبقتسملا ناكاذإ ىح ىأ « نرشعو ىدحإ ةلما تناك اذإ ىتح ه هلوق ىنءم نأب بابلا ةباور

 فکتعا ناك نم » هلوق اذه ديؤي و « ةيضاملا ةليللا ىلع دومی ريمضلا « جرخي ىتلا ةليللا یهو » هلوتو « نيرشعو
 ييغل ءانبلا ىلع هلوآ مضب ( تيرأ ) هٍرق . ىلوالا ةليللا لاخدابإ الإ كلذ 2 4 را رشعلا فکتمیلق یعم

 نيطلاو ء ۱3 وهو اهتمالع ىرأ اما ء اهترصبأ ىأ با ن زم وأ . اهب تبع ىأ ايؤرلا نم یهو « نيعم
 . «هايؤر قيدصت لي هللا لوسر ةيبج ىلع نيطااو ءاملا رثأ تيأر ىح » ظفلب اميلا راشملا مامه ةياور ىف عقو اڳ
 نم مهنمو ؛ ةطساو ريغ نم وه اپسن وأ اهايإ هريغ هاسنأ له ىوارلا نم كش ( اهتيسن وأ اهتيسنأ مث ) هلو

 رو ی ب ینآ هنأ دارلاو اهتیسنآ ینمموپف دیدشتلاو هلوأ مضب اهتيسن طبض
 هلق « دجس أ نأ » نيمشكلا ةياود ف ( دجسأ فآ ) هلق ٠ باب دعب تماصلا نب ةدابع ثيدح ىف ةصقلا هذه ف

 ( ةعزق ) هلوق . تافتلا هيو « ىنلا عم فکتعا نم » ةدوكذملا مامه هاو د ىف ( عجريلف ىعم فکتعا ناک نف )

 رخآ هجو نم هيلي ىذلا بابلا ىف « نيتحتفب ( ترطف ) هلوق ٠ ةقيقد باحس نم ةعطق ىأ ىازلاو فاقلا حتفب
 نم ءاملا رطق ىأ « دجسملا فكوف » كلام ةياود ىف ( دجسلا فقس لاس یتح ) هلوق . « ترطمأف ءامسلا تلهتساف د

 «صوخلاو دي رج اب اللظم ناك هنأ دارلاو « هفقس سفن وه شيرعلاف الإ و شيرعلا لثم ىأ شي رع ىلع ناو « هفقس
 فو ( هتبيج ىف نيطلا رثأ تيأر ىتح نيطلاو ءاملا ىف دجسي ) هٍرق . ريشكلا رطل نم نكي ثيح ءانبا كح نكي لو
 هبجوو حب هلا نم فرصنا » هيلي ىذلا بابا ىف مزاح ىبأ نبا ةياود فو « نيطلاو ءاملا رثأ هتبج ىلع » كلام ةياور

 دقو , نيعلا ةلازإ دعب قیام وهو رثآلا ضع هب درب مل « نيطلاو ءاملا رثأ » هلوق نأ, رعشي اذهو « ءامو انبط ءىلتم

 «لئاحلا ىلع دوجسلاو , لصلا ةهبج حسم كرت دئاوفلا نم ديعس ىبأ ثيدح ىفو . ةالصلا ةفص ىف كلذ ىف ثحبلا ىضم

 ىوونلا باجأو « ءامو انيط ل ل نكل فيفخلا الا ىلع روما هلو



 ۲۵۵ ۲۰۱۷-۱۰۲۲ ثيدحلا

 باو ف كلذ رک أ مدت دقو « نیطاا ىف دوجسلا زاوج هف و . ما عح ف مزاتسيال روكذملا ءالتمالا نا

 هملع ص2 الو رم ىنلا لع زنا ناسنلا نأو 2 لضفألا لمصحت ىلإ داشرإلاو لوألا بلطب الا همق و . ةالصلا

 وأ « ةالصلا ىف وپسلا فاك عیرشتلاب قلعتت ةحلصم كلذ ف روكي دقو « هغيلبت ىف هل نذوب مل ايف امسال كلذ ىف
 ىف ةدابعلا تتافف اهيلع راصتقالا لصح اهنیعب ةليل ىف تنمع ول ردقلا ةليل نال « ةصقلا هذه ىف اک ةدايعلا ىف داهتجالاب

 نودب ناضهر لاعتسا هيقو ٠ ةدابع ردح ىف یاس ا « کل اریخ نوكي نأ یسع »هلوقب دارلا وه اذه نأكو « اهريغ

 3 اب اطم هریرعت عقب م ا ؤرلا ن 9 نأو 0 ريخألا ١ رشعلا فاكتعا حیجر و ¢ هيف فاک.تعالا بایحتسا و ¢ روش

 ةيلاخلا عضاوملا ران و « معلا بلط ىف ىثملا دعس ىلأ عم ةبلس ىبأ ةصق لوأ ىفو . ءايبنأألا ايؤر ىلع ماكحالا بترتو
 ملعتلا لع ةيطخلا مدقت و < لا وسل اب بل اطلا ءادتباو « ةدافتسالا ىف ةقشاا باتتجاو كلذل لئاسلا ةباجإو « لا قسال

 ءائيلا ةدام ريمغت زا وج هنم طينتس و لبق ۰ اهلا جيردتلاو فطلتلا نسحب اف ةمشْلا لمپسل و ةعاطلا ىف ديعيلا با رقت و

 ا رخاوألا رل ملا نم رولا ىف ردقلا ليل یگر سا - ؟

 "یر اع نع هيأ نع لیهس وأ ان دح رفع 6 ”ليعامسإ ا دخ دیعس "نب ع شم سس ۷

 « "ناضمر نم رخا وألا شما نم روا ىف ردقا ليل اورحت » لاق هل نا لوسر "نأ اهنع هلا

 [ ۲۰۲۰۰۲۰۱۹ : ىف هافرط - ۲۰۱۷ ثيدحلا ]

 ندع ن ع ديزل نع "یدروار "را و مزاح يأ نب “پا یئدح لاق 2 در 8 مهار اگر - ۸

 رشعلا ناضمر ىف "رواج للي ویا "لوسر نک » 7 هنع نا یر یردلنآ ديعس یا نع Hs ىبأ نع هاربا

 هتک ىلا ج ر نب سدع و یدحا ليقتسيو ىە بل نب رشع نو ۳3 ”نيح ناکاذاف « رعشلا طو ف ىتلا

E 05ءاشام مه أف سالا بطق « امف رب ناك ىتلا لیلا هيف رواج رهش ىف ماقأ رار تن واع  

 یعم "فکستعا ناك نف هرخ اوألا شعلا و هزه را 'نأ ىلادب ۰ هذه هرواجا تیک: لاق 'مث ها ا

 ¢ 2 لکی ف اهوغت تباو ¢ رخاوألا ري ملا ف اهوغتباف «اهتيسنأ ۲ ٤ لیلا مذه تیر أ دقو 6 هنکتعم ىف تيد

 هلي ىبلا للصم ىفكجسلا فکر ف «"ترطَم أف ةليالا كلت ىف ءامسلا ت اق . ٍنيطو ءام ىف رسا ىنئيأر دقو
0 

 « ءامو ًانيط ىلتم ”+ ههجوو_حبصلا نم فرصنا هيلإ ت تارظن ور هلا لوسر ینیغ "ترتعبف «نیرشعو ىدحإ ةليل

 نع اهنع لا "یر ةشئاع نع ىبأ ین ربخآ لاق ماسه ن ۰ فک انت لح یا ن ر دحم اشو - ۰ ۱۹

 . اوسيّتلا » لاق لب یبل

 ا "لوسر ناک و تااق ةشئاع نع هيبأ نع دو ی رماشه نع ةدبعانربخأ دم یو — ۵۰

 « ناضمر نم رخاوألا شما ىف رانا ةليل اور" : لوقیو ناضمر نم رخاوألا رشعلا ىف روا هلل



 ردقأا ا لضف باتک ۲ ۳۹.

 هلا یضر سابع نبا نع ةم ركع نع ؟بوپآ ان دح بيو انن دح لیعاع| "نب یموم شرم = ۱

 «'قبت ةعباس ىف « یتبت ةعسات ىف ردا ةليل ناضمر نم رخاوألا رشعلا ىف اهوسمتلا » لاق قم ینلا نأ امهنع

 » ةسماخ ىف

 [ ۲۰۲۲ : ىف هفرط - ۲۰۲۱ ثيدمحلا ]

 الق « ةمرکع و زا ىلأ نع ضاع ان دح دحاولا دبع انث دح دوسألا ىبأ نب هللا دبع شم - ۲

 َنيقبي مبس ىف وأ نضج رعست ىف« رخاوألا رشملا ىف ىه » هلي للا لوسر لاق امهنع هللا یفر نا ”نبا لاق

 « نیرشعو عبرأ ف اوسمتلا ٥ ا نا نع ةمركع نع رللاخ نعو بولا نع باه را دبع هع ات

 «رادتلا "ایل ىنعي

 ردقلا ةليل نوک ناحجر ىلإ ةداشإ ةمجرتلا هذه ىف ( رخاوالا رشملا نم رولا ىف ردقلا ةليل ىرحت باب ) هلق

 رابخالا عوج هيلع لدي یذلا وه اذهو « اهنمعب هنم ةلمل ف ال هزاتوأ ىف م" هنم ریخ الا رشعلا ىف مث ناضمر ىف ةرصحنم

 بیک نب يآ نع لسم حيي ق اهم « یم نأ دعب الإ ربظتال اهرثك أ تامالع ردقلا ةلمل درو دقو . امف ةدراولا

 قيرط نم دمحأل هوحنو « تسطلا لمم » هثيدح نم دحال ةباور فو« اهل عاعش ال ابتحیبص ىف علطت سمشلا نأ »

 ردقلا ةلمل د اعوفرم هثبدحح نم ةمب زخ نیالو « هوحن سابع نبا تبدح نمو تبفاص» دازو دوعسم نبا نع نوع یآ

 ابن ه اعوفم تماصلا نب ةدابع تدح نم لالو < ةفمعض ءارح امو سمشلا حبصت 3 ةدراب الو ةراحال ةقلط

 اهتارامأ نمو ءاهف هب یرب بكوكل لع الو .درب الو اهيف رحال ةيحاص ةذكاس « اعطاس ارق امف نأكةجاب ةيفاص

 | ءذذئموب اهمم جرخي نأ ناطيشلل لح الو ردبلا ةليل رمقلا لثم عاعش امل سيل ةيوتسم جرخت امتحیبص ىف سمشلا نأ
 . «ردقلا ةليل ةحيبص الإ , ناطیش ینرق نيب موي لك علطت سمشلا نأ » اضيأ دوعسم نبا ثيدح نم ةبيش ىلأ نبالو

 ةليل ىف اعوفرم راج ثيدح نم ةع زخ نالو « رو رطم ةليل ردقأأ ةلمآأ » اعوفم ةرم نب راج ثيدح نم هلو

 قيرط نمو « اهرج ءیضب یتح اهئاطيش جرخي ال و ابك ارك حضتت « ةدراب الو ةراحال ةجاب ةقلط ةلما یهو » ردقلا

 یورو « ىصحلا ددع نم ضرالا ىف رثكأ ةليللا كلت ةکئاللا ناو » اعوفرم ةريره يأ نع ةنوميم ىلأ نع ةداتق

 ةبوتلا هللا لبقي » كاحضلا قيرط نمو « ءاد امف ثدح الو « ناطيش اف لسريال » دهاجم قيرط نم متاح ی نبا

 نأ موق نع یربطاا ركذو « ابعواط ىلإ سمشلا بورغ نم یهو < ءامسلا باوبأ اف حتفت و « بئات لك نم اهيف

 _ لئاضف » ىف قمبلا یورو . امف دجسي ءىش لک نأو . ,اهنب ام ىلا دوعت مث ضرالا ىلإ طقست ةليللا كلت ىف راجشالا

 یورو « ةليللا كلت بذعت ةحلا ا هايملا نا لوقي هعمس هنأ ةبابل ىلأ نب ةدبع نع یعازوالا قيرط نم « تاقوالا

 4 تماصلا نب ةدابع ثيدح بابلا اذه ىف لخدب ىأ ( ةدابع هيف) هلوق . هوحن دبعم نب ةرهز قي رط نم ربلا دبع نبا

 ” ی فنصلا ركذ مث « هسماخلاو ةعباسلاو ةعساتلا ف اهوسقلا » ظفلب هيلي ىذلا بابلا ىف هجرخأ ام ىلإ راشأو

 ٠ : لوالا ةجولاف , دیمس بأ ثيدح امهنيب لصفو نيبجو نم هدروآ ةشئاع ثيدح لوألا : تیداحآ ةثالث بابلا

 . اذه ريغ ةشناع نع حيحصلا ىف هيبال سيل و , ىحبصالا ماع ىنأ نب كلام نب عفان وه ( هيبأ نع ليهس وبأ ) هلق



 ۳۱ ۲۰۲۷ تیدا

 فسوب ةياور ىف مقوو « ةورع نبا وه ( ماشه نع ) ناطقلا وه ( ىحي انثدح ) هلوق : یاثلا هجولاو , ثيدحلا

 نم معن وبأ هجرخأ ماشه انئدح دیعس نب ىحب انئدح ىدقملا ركب بأ نب دمع انئدح « مايصلا باتيك » ىف ىضاقلا

 نا هب وجن ذ نبأ قيرط نم ليعامسالا هچرخآ و“ اضيأ ىح نع دمحأ دنسم قيرط نمو هقبرط

 احرصم ةطساو ريغب ماشه نع ىنح نع نیرجو نم ىليعامسالا هجرخآ دقو « بيرغ وهو ةبعش ماشهو يع
 فذح ( ربشلا طسو ىف ىلا رشملا ) هلوقو « فكتعي ىأ ( رواجي ناك ) هلق . اههنيب ثيدحتلاب هبف
 هلو ٠ نونلا فذحو ةانئملاب « یضع » ىنييمشكلا ةياود ىف ( نیضع ) هلوقو « ىنميمشكلا ةياور ىف فرظلا

 نیفلاب ( اهوغتباف ) هلوق . براقتم امهانممو ثبللا نم « ثبليلف » ةياور فو تابثلا نم رثكالل اذک ( تبثيلف )

 ةدحوملا حتفب ( ترصبف ) هلق . هجوأ نم هدروآ سابع نبا ثيدح كلاثلا ثيدحلا . ةدحوملا مدقت و ةمجملا

 بجعتلا ارابظ] برغتسم مآ ىف كلذ لاقب امو « ىدبب تذخأ هلوقكديك أترصبلا دعب نيعلا ركذو « ةلمهملا مضو

 یهو اهدعب ىتلا قيرطلا ىلع هتيقبب لاحأ هنأكو ربخلا نم ةظفللا هذه ىلع رصتقا اذك ( اوستا ) لوق . هلوصح نم

 ىفالإ ناقفت» امبنأب رمشم وهو « ناضمر نم رخاوألا رشعلا ىف ردقلا ةليل اورحت » هظفلو ماشه نع ةدبع قيرط

 اومجرتف فارطالا باعصأ نم هريغو ىزملا دمتعا كلذ ىلعو «۱ ورحت » ةدبع لاقو ءا وسلا » ىح لاقف ةظفللا هذه

 رشملا ف فکشمپ عللي هللا لوسر ناك د لبق تركذ نم رئاسو دمحأ دنع ىحي ظفل نکل و , كلذك ىع ةياورل

 یثدح) هلق. زا الار نا نیو دف هل لع عار ی  اهوشا7 لو و رخاوالا

 ىلا نب دم وهنوکب نأ لمتحيو « « جرختسلا » یف معن وبأ هب مزج اک مالس نبا وه دمع ( ةدبع انريخأ دمت

 ماشه قرط نم ءىش ىف حقب ملو ؛ امهدحأ ظفل ىلع هنع ىراخبلا هقاسف اعم ةدبعو ىحي نع هدنع ثيدحلا نوكيف

 يأ ةباور ىف ديقملا ىلع لمح هقلطم نأ ىلإ ةجرتلا ىف هلاغداب راشأ ىراخبلا نأكو « رتولاب دسقتلا ثيدحلا اذه ىف
 هيف اذك ( اهوسمللا ) هلق ۰ هلبق ىذلا بابلا ىف هيلع مالكلا قبس دقو « ديعس ىلأ ثيدح ىناثلا ثيدحلا . ليهس
 ريمضلا دوع هعم نسحم مالك كلذ لبق مدقت هنأ قأدسو « هدعب امي رسفم وهو « ردقلا ةليل هب دارملاو لوعفملا رامضاب

 زوج و « اموسملا » هلوق ىف ريمضلا نم لدبلا ىلع بصنلاب ( ردقلا ةلبل ) هلوق ٠ راصتخا ةياورلا هذه ىف عقو ام]و

 ةمركعو راجي ىلأ نع) هلو ٠ لوحألا وه مصاعو « دايز نبا وه ( دحاولا دبع ) ةيناثلا قيرطلا ىف هلوق ٠ عفرلا

 قيرط نم ليعامسألاو نافع نع دمحأ هجر أ دقو ارصتخ هجرخآ اذک ( ےب هللا لوسر لاق سابع نبا لاق الا

 لاق : سابع نبا لاقف ؟ ردقلا ةليل لمي نم : ربع لاق » یهو ةصق هلوأ ىف دازف دحاولا دبع نع امهالك ةبقع نب دم

 اذه لاصتا ىف لمعامسالا فقوت دقو « بابلا ةياور ىف مپلا ريمضلا دوع روظي اذهب و ‹ هركذف « ْهَللَي هللا لوسر

 كلذ اذخأ امهنأ هنم ضرغلا نأ باوجلاو ؛ ةروكذملا ةصقلا ارضح اف رع اکردآ ام زاجب اأو ةمركع نال ثيدحلا

 ناو « ءرکذنس اک اذه نم طسبأ هقاسو « سابع نبا نع ةمركع نع مصاع نع رمعم هأور دقف « سابع نا نع

 نأ مبتلا قيرط ىلع ةروكذم اهناف ربع ةصق ىف لاسرالا رضي الف ةلاصآلاب دوصقملا وهف سابع نبا نع الوصوم ناك

 ىف اهريخأتو یا ىف نيسلا ميدقتب رثكالل اذك ( نيقبي عبس ىف وأ نيضمب نیضع عست ىف ) هلوق ٠ ا امآ انیلس ول

 نیسلا مدقتب ليعامسالا ةياور ىفو « امف یضلا ظفلب قبمشكلاو « ىاثلا ىف ءاقيلاو لوالا ىف ىضملا ظفلب و لوالا

 فوقوم قازرلا دبع هاور دق هنم عوفرملا ناف رخآ هجو نم ثيدحلا اذه هحيرخت ىلع ضرتعا دقو « نيعضوملا ی



 ردقلا ةليل لضف باتک - ۲ ۳۹

 أسف عقلي هللا لوسر باعا رمع اعد : سابع نبا لاق » لوقب ةمركع اعم امهنآ مصاعو ةداتق نع رمعم نع ىورف

 ةليل ىأ - نظأ وأ _ لعال ىلإ رمعل تلقف : سابع نبا لاق « رخاوالا رشملا ىف اهنأ ىلع اوعمجأف « ردقلا ةليل نع
 ؟ كلذ تبلع نبأ نم : لاقف « رخاوالا رشعلا نم قبت ةعباس وأ ىضمت ةعباس : تلقف ؟ ىه ةللل ىأ : ربع لاق « یه
 نم لك أيو عبس نم قلخ ناسنالاو عبس ىف دودی رهدلاو مايأ ةعبسو نيضرأ عبسو تاو عبس هلا قلخ تلق

 فاتخا دقف اذه ىلعف « هل انطف ام مال تنطف دقل : رع لاقف « اهركذ ءايشأو رامجاو فاوطلاو عبس ىلع دجسيو عبس

 قيرط رمع نع فوقولل و « فوقولا نع ضرعأو هجرخأف عوفرملا ىراخبلا دنع حجرف اهفقوو ةلجلا هذه عفر ىف
 رع نا » هلوأو سابع نبا نع هيبأ نع بيلكنب مصاع قيرط نم کام او هدنسم ىف هيوهار نب قعإ اهجرخأ ىرخأ
 هالو هللا لوسر نا : موب تاذ لاقف  اوملکت یح ملکتتال : سابع نبال لاق ةباحصلا نم خابشالا اعد اذإ ناك

 :ىل لاقف , ةثلاث ةسماخ ةعب اس ةعسات هارب لجر لاقف ؟ یه رتولا ىأ ء ارتو رخاوالا رشعلا ىف ردقلا ةلمل اوسقللا : لاق

 لاو آ یو وع دك ل تلف« شا اما كنا رام : لاق « ىأرب ملكستأ : تلق ؟ سابع نبا اب لکستال كلام
 اذه نم « ليللا مایق » ىف رصن نب دمع هاورو « « هسأر نوش توتسا ام ىذلا مالفلا اذه لثم اون وكت نأ متزحيأ ربع

 ةياود فو « ( کتاپمآ کیلع تمرح )الت مث « عبس ىف رهصلاو عبس ىف بسنلا لعج هللا ناو : هيف دازو هجولا

 نم شک الا دنع ةعباتملا هذه تعقو اذکم (بويأ نع بامولا دبع هعبات) هلوق . « تلق اک لوقلا یرال یا » کالا
 هتخس ىف رك اسع نبا احلصآ و باوصلا وهو « بويأ نع » بیهو قيرط بقع قسنلا دنعو « انه ىر رفلا ةياور

 اعباتم بوبأ نع قمل ديجلا دبع نبا وهو باهولا دبع نع امهیدنسم ىف زرع ىنأ ناو دمحأ هلصو دقو « كلذك

 دازو هلثم باهولا دبع نع هيوهار نب قحس] نع « لبللا مايق ه ف رصف نب دم هجرخأو « هظفلو هدانسإ ىف بسهول
 هنأ هزهاظ ( نيرشعو عبدآ ىف اوسقلا : سابع نبا نع ةمركع نع دلاخ نعو ) هلوق . « ةليل رخآ وأ » هرخآ ىف

 ةلوصوم اهنأ نظأ ینلاو « ةقلعم هذه دلاخ قيرط نأب ىزملا مزج نكل « اضيأ دلاخ نع باهولا دبع ةياور نم

 نع برح نب كامس قيرط نم دمحأ ىور دقو ؛ هفوقوم ابنوکل تادنسلا باحأ اهفذح امئاو لوألا دانسالاب

 لوسر بانطأ ضعبب تقلعتف سعان انأو تمقف « ردقلا ةليل ةليللا ىل ليقف مث ان انأو تيتأ » لاق سابع نبا نع ةمركع

 قيرطلا ىف هلوق عم اذه لکشتسا دقو « نيرشعو عبرأ ةليل ىه اذاف ةليللا كلت ىف ترظنف لاق « ىلصي وه اذاف مر هللا

 دابتعاب نوكي نأ عفشلا هرهاظ ام دروام لمح نأ نيتياورلا نيب نكمم عملا نأب بيجأو « رتو ىف اهنا ىرخالا

 هلوقب سابع نبا دارم نوكي نأ لمتحو « ةعباسلا ىه نيرشعلاو عبارلا ةلبل نوكشف رهشاا رخآ نم ددعلاب ءادتبالا
 ضعب عزو , قاوبلا عبسلا ىف اپساملا نم مدقت ام قفاويف قاوبلا عبسلا نم یجرب ام لوأ ىأ نيرشعو عيدأ ىف

 ىدحإ ةليل نوكت الو نيثالث رهشلا ناك نإ نیرشعو نينثا ةليل نوكت نأ هنم مزاي « قبت ةعسات » هلوق نأ حارشلا

 له « قبت » هلوقب دارلا ىلع ینینب هنال دودرم رصحلا نم هاعدا امو « نيرشعو اعست رهشلا كلذ ناك نإ الإ نيرثعو
 یذلا و « ركذام سكع ىلع نوکمف قاثلا ىلع هژانب زوج و « لوالا ىلع هانبف امنع اجراخ وأ ةروكذملا ةليللاب قبت وه

 اعسن ناكنإ و « ةليللا ريغ اهانعم عسل اف نیئالث الثم رپشلا ناك ناف « نيلاتحالا ىلإ ةراشإلا كلذب ريبعتلا ق نأ ربظي

 مپهاذم نم انل لصحتو . اريثك افالتخا ردقلا ةليل ىف ءابلملا فلتخا دقو . لعأ هللاو امپمایضت اب حسقلاف نيرشعو

 ىف دجلا عقيل امهنم لك ءافخ] ىف اجكرتشا دقو « ةعملا ةعاس يف كلذ ريظن ال عقر كالو ف نيعبرأ نم ريكأ كلذ يف
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 نع ةدمعلا حرش ىف یابک افلاو ضفاورلا نع ةمتتلا ىف ىلوتملا ءاكح امآروالصأ تقر ابنأ لوالا لوقلا : امہلط

 ىبأ نب دواد قيرط نم قازرلا دبع ىور دقو « ةعيشلا لوق هنأ ىجورسلا هاکح یذلاو ۰ هم ًاطخ هناکو ةن ا

 نمو « كلذ لاق نم بذک : لاق . تمفر ردقلا ةليل نأ اومعز : ةريره ىبال تلق » سنح نب هللا دبع نع مصاع

 .هموق همنف هبصحم نأ شدي نب رز دارأف , اهركنأ هن اكف ردفلا ةلبل جاجحلا ركذ : لاق كيرش نب هللا دبع قيرط

 ةمآلا هذبب ةصاخ انآ ثلاثلا . اضيأ یناپک افلا هاکح قلب ها لوسر نمز ىف تعقو ةدحاو ةئسب ةصاخ اهنأ ىناثلا
 نم « ةدعلا » بحاص هاک> و رولا نع هلق و ةيكلاملا نم هريغو بیبح نبا هب مزج « میل مالا ىف نكت ملو

 ءاربنألا عم نوكت أ هلا لوسراي تاق » هيف لاق عح ىئاسنلا دنع رذ ىبأ بید ضرتعم وهو « هحجرو ةيعفاشلا
 رامعأ یصاقت إب هللا لوسد نأ ىنغلب «ًاطولا » ىف كلام لوف مهتدمعو « ةيقا ىه لب ال : لاق ؟ تعفر اونام اذاف
 . د ىبأ ثيدح ىف حيرضتلا عفدي الف ليوأتلا لمتحي اذهو « ردقلا ةليل هللا هاطعأف ةيضاملا مالا رامعأ نع هتمأ

 ىودو « مهم یزارلا ركب وبأو ناخیضات هاکح ةيفاحلا نع روپشم لوق وهو « ةنسلا عيج ىف ةنكم اأ عبارلا
 نادود ىلع هانب هبحاص لعل : لاقو لوقلا اذه بلپلا فيزو « مهريغو ةمركعو سابع نباو دوعسم نبا نع هلثم

 نع ردقلا ةليل لقنت ىح هريغ ىف بتعب الف ناضمر مایص ىف ريتعي مل كلذ نرآل دساف وهو « ةلهالا ناصقنل نامزلا

 اننا ساما ۲ سانلا لکت ال نأ دارآ هنأ بعكن ب ىبأ نع لسم حيح ىف تبث اک دوعسم نبا ذمخأمو .ها ناضمر

 هنع اعوفرم یورو « هنع حیح دانساب ةيش ىلأ نبا هاور ريع نبا لوق وهو « هيلايل عيمج ىف ةنكمم ناضمرب ةصاخع

 هحجرو ةيعفاشلا ضعب و لماحا و رذنملا نا هب لاقو ةفينح ىبأ نع هب مزجلا « ةيادملا حرش » فو ,دواد وبأ هجرخأ

 ابنإ ةفسح ىبأ لوق «ةيادمهلا حرش د یف ىجورسلا لاقو تاور بجاحلا نبا هاكحو « جاهمملا حرش » ىف کیس

 : « ةموظنملا » ىف ىسنلا لاق اذكو « ةمهم هنم ةنيعم ةليل ىف اهن هابحاص لاقو ناضمر عسيمج ىف لقتنت

 ها رداق اهانيعو ةرباد رهشلا لكب ردقلا ةليلو

 نير ىبأ نع كح ناضمر نم ةليل لوأ ابنآ عباسلا . نماسلا وهو موق نع ىبرعلا نبا هاکح لوقلا اذهو
 ال مصاع ىلأ نبا لاق  ناضمر نم ةلءل لوأ ردقا ةليل : لاق سفأ ثيدح نم مصاع ىبأ نبا یورو « ىباحصلا ليقعلا

 « ةدمعلا حرش » ىف نقلملا نبا نيدلا جارس انخيش هاكح ناضمر نم فصنلا ةليل اهنأ نماثلا . هريغ كلذ لاق ادحأ معن

 «زارطلا» بحاص نع ىجورملا هلقن اذكو « نابعش نم فصنلا ةليل ان لوق ةياكح یطرفلا مهفملا » ف تيأد ىذلاو
 رشاملا . ريخآلا فصنلا ىف اهنأ « ظبحلا » نع « یجورسلا حرش» ىف تيأر مث « عساتلا لوقلا وف نيظوفحم اناک ناف

 ىرتمأ الو كشأ ام : لاق مقرآ نب دیز ثيدح نم یاربطلاو ةبيش ىأ نبا ىود « ناضمر نم ةرشع عبس ةليل اأ

 رشع ىداحلا لوقلا . اضيأ دومسم نبا نع دواد وب أ هجرخأو , نآرقلا لزنأ ةليل ناضمر نم ةرشع عبس ةليل اهنأ

 ضعب هب لافو ىرصبلا نسحلاو صاملا ىبأ نب ناثمل یربطلا هازعو ىوونلا هاکح طسوألا رشعلا ىف ةمپم اهنأ
 . هلكشم ىف ىزوجلا نبا هركذو هحرش ىف ىلحلا بطقلا طخم هتأرق ةرشع نامت ةليل ابنآرشع ىناثلا لوقلا . ةيعفاشلا

 هلصوو « دوعسم نباو تباث نب ديزل ىربطلا هازعو « لع نع قاذرلا دبع هاور ةرشع ست ةليل اهتأر يشع كلاثلا لوقلا
 نم ةعاج هب مزجو یعفاشلا لام هيلاو ريخآلا رشعلا نم ةليل لوأ انآ رشع عبارلا لوقلا . دوعسم نبا نع یواحطلا
 ف هديع تع نب رشملا موي قاع نم تاج مدع ىلع مهقافنال مدع هب اموزج سيل هنا يكبسلا لاو کلر ةيعفايلا



 ردقلا ةليل لضف باتک - م٣ ۱ ۳۹
 ةنسلا هاضقناب ليقو ريخألا رشعلا ىف اهنأ ىلع ءانب حیحصلا ىلع رهشلا ءاضقناب لب ةليللا كلت قتعيال هنأ ردقلا ةليل
 رهشلا ناك نإ هنأ الإ هلبق ىذلا لثم رشع سماخلا لوقلا . ناضمر ىف یه لب ںیخالا رشعلاب صتختال اهنأ ىلع ءانب
 معذو مزح نبا لوق وهو رپشلا ع.يمج ىف اذكهو نبرشعو ىدحا ةلبل یپف اصقان ناكنإو نيرشعلا ةليل ىف أمات

 لوسر تعم و لاق سينأ نب هللا دبع ثيدح نم ىواحطلاو دمحأ هاور ام هل لدي و « كلذب رابخالا نيب عمجي هنأ

 « نيقب نایب ىلوأ هذه : لجر لاقف « نيرشعو ثالث ةليل ةليللا كلت تناكو لاق « ةليللا اهوسشلا : لوقب هي هللا
 « دعب هتياكح یأیسو نرشعو نينثا ةليل اهنأ رشع سداسلا لوقلا . متيال رهشلا اذه ناف نيقب عسبسي ىلوأ لب لاق
 نبرشعو ىدحإ ةحيبص كلذو ردقلا ةليل نع ملل هنا لوسر لأس » هنا سينأ نب هللا دبع ثيدح نم دمحأ یورو

 ثالث ةليل امنأ رشع عباسلا لوقلا . « ةلباقلا وأ ةليللا ىه : لاقف « نيرشعو نينئا ةليل : تلق ؟ ةليللا ک : لاقف
 هنكل ديعس ىبأ ثيدح لثم ركذف « اهتيسن مث ردقلا ةليل تبرأ » اعوفرم سينأ نب هللا دبع نع لسم هاور نررشعو
 ىرف « اهيف نوكأ ةيداب ىل نإ هللا لوسر اي تلق » لاق هنعو « نيرشعو ىدحإ لدب نيرشعو ثالث ةليل » هيف لاق
 ثالث ةليل ردقلا ةليل » لاق ةيواعم نع حیح دانساب ةبيش ىبأ نبا یورو « نيرشعو ثالث ةليل لزنا: لاق « ردقلا ةليلب

 قازرلا دبع یورو « اعوفم ةبحص هل ةضامب ىني نم لجر نع مزاح ىبأ قيرط نم هدنسم ىف قحإ هاورو « نيرشعو
 ةليل لستغي بوي ناكو « ةعباس ةليل اهرحتيلف اهيرحتم ناكنم » اعوفرم رمع نبا نع عفان نع بويأ نع رمعم نع
 ةليل هلهأ ظقوب ناكهنا » سابع نبا نع ديزي ینا نب هللا دبع نع جرج نبا نعو « بيطلا سمو نيرشعو ثالث

 ىلع موقلا لوق ماقتسا : لوقي بیسلا نب ديعس عمس فيس نب سنوي قيرط نم قازرلا دبع یورو « نيرشعو ثالث
 ثالث ةلبل اهارب ناك هنأ لوحكم قيرط نمو « ةشئاع نع دوسالا نع هاربا قيرط نمو « نيرشعو ثالث ةليل اهن

 ىسلايطلا یورو « بابلا اذه ىف سابع نیا ثيدح نم مدقت اک نب رشعو عبرأ ةليل امنأ رشع نماثلا لوقلا . نيرشعو

 یمشلو دوعسم نبأ نع كلذ یورو « نيرشعو عیدآ ةليل ردقلا ةليل » اعوفرم ديعس ىبأ نع ةرضأ بأ قيرط نم

 نبا قيرط نم دمحأ یورو « ناضمر نم نيرشعو عبرال لزن نآرقلا نأ ةلئاو ثيدح مهتجحو « ةداتقو نسحلاو
 ةجيط نا أطخأ دقو « نيرشعو عبرأ ةليل ردقلا ةليل اوسلا » اعوفرم لالب نع ىحبانصلا ريخلا ىبأ نب ديزي نع ةعيمل
 ظفلب یزاغلا رخاوأ ىف یاس اک هظفل ريغب افوقوم دانسالا اذبي ديزي نع ثراحلا نب وربع هاور دقف هعفر ىف
 ىف ىبرعلا نبا هاكج نيرشعو سمخ ةليل انآ رشع عساتلا لوقلا . « رخاوالا رشعلا نم عبسلا لوأ ردقلا ةليل »
 هرأ مل لوق وهؤ نیرشعو تس ةليل انآ نورشعلا لوقلا . ةركب ی « لكشملا یف ىذوجلا نبا هازعو « ةضراملا»
 ةليل اهنأ نورشعلاو ىداحلا لوقلا . هيف امن ليق دقو الا ريخالارشملا ىلايل نم ةليل نم ام : لاق اضايع نأ الإ اع رص
 هجرخآ اک هيلع فلحو بعك نب ىنأ مزج هبو ةفينح ىلأ نع ةياورو دحأ بهذم نم ةداجلا وهو نيرشعو عبس

 نيح ركذي کی أ : وي لاقف ردقلا ةليل انركاذت و لاق ةريره ىبأ نع مزاح بأ قيرط نم اضيأ لسم یورو « لسم
 یورو . ةفصلا كلتب اهيف علطي رمقلا ناف نیرذعو عبس ةليل ىأ : ىسرافلا نسحلاوبأ لاق ؟ ةنفج قش هنأك رمقلا علط
 : تلق ؟ تاواببصلا ةليل ركذي مكيأ : لاقف ردقلا ةليل نع علي هللا لوسر لتس » دوعسم نبا ثيدح نم ىناربطلا
 رمع نبا نع بابلا فو « ةباحصلا نم سانو ةفيدحو رمع نع ةبيش ىلأ نبا هاورو « نيرشعو عبس ةليل كلذو ءانأ
 « نیرشعو عبس ةليل ردقلا ةلبل » اءوفرم هثيدح نم دمحالو « نیرشعو عبس ةليل ردقلا ةليل لجر ىأر » لس دنع
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 ۰ هطسوأ ىف یاب طلا هجرخأ هوح ةرس نب راج نعو « نيرشعو عبس هليل اهرحّيلف اهم. رحتم ناك نم » رذنملا نالو

 نبا طابنتسا مدقت دقو « ءاملعلا شک أ نع ةمعفاشلا نم « ةيلحلا د بحاص هاکحو دوادوبأ هجرخآ هوحن ةيواعم نعو
 هلوق قفاو دقو ةروسلا تابلک ددع نم كلذ طبنتسأ سابع نا نأ ةمادق نبا عزو « هل هتقفاومو هيف ربع دنع سابع

 هريسفت ىف ةيطع نبا هلقن هراكنا ىف غلابو ةيكلاملا ضعب نع مزح نبا هلقن اذهو « نيرشعلا دعب ةبلك عباس ىه امف
 ةعست ردقلا ةلمل : لاقف ىرخأ ةج ىف كلذ مهضعب طبنتساو . معلا نيتم نم سيلو ريسافتلا حلم نم هنإ : لاقو

 : طبحا اذكو ةيفنحلا نم فاكلا بحاص لاقو . نورشعو عبس كلذف تارم ثالث ةروسلا ىف تديعأ دقو فرحأ
 ىناثلا لوقلا . ردقلا ةليل اهنأ دقتعت ةماعلا نال نيرشعو عسبس ةليل تقلط زدقلا ةليل قلاط تنأ هتجوزا لاق نم
 نيرشعو مست ةليل اهنأ نورشعلاو ثلاثلا لوقلا . لوقب لبق هبجوت مدقت دقو نيرشعو نام ةلبل انآ نورشعلاو

 دمع ءاورو ةيادملا حرش ىف ىجورسلاو ضايع هاكح نيثالث هليل اهئأ نورشعلاو عبارلا لوقلا . برملا نبا هاكح

 راتوأ ىف اهنآ نورشعلاو سماخلا لوقلا . ةريره ىبأ نع ةبلس ىبأ قيرط نم دمحأو ةيواعم نع ىربطلاو رصن نبا -
 ناو قزلاو روث وبأ هيلا راصو لاوقالا حجرآ وهو « باپلا اذه ىف اهريغو ةشناع ثيدح لدي هیلعو ریخالا رشعلا
 ثيدح نم ىذمرتلا هاور ةريخالا ةليللا ةدايزب هلثم نورشعلاو سداسلا لوقلا . بهاذملا ءابلع نم ةعامجو ةميزخ
 ةبالق وبأ هلاق هلك ريخآلا رشعلا ىف لقتنت نورشملاو عباسلا لوقلا . تماصلا نب ةدابع ثيدح نم دمحأو ةركب ىلأ
 نأ سابع نبا ثيدح نم هذخأ هنأكو ؛ هلع قفتم هنأ یدروالا مذو قحاو دمحأو ىروثلاو كلام هيلع صنو

 ىنأ ثيدح ريخ لا رشعلا ىف ابن وك د يوي و « مدقت اک هنم اهنييعت ىف اوفلتخا مث ريخالارشعلا ىف اهنأ ىلع اوقفتا ةباحصلا

 هركذ مدقت دقو « كمامآ بلطت ىذلا نا » طسوالا رشعلا فكتتعا ال كي ىنلل لاق لیربج نأ حيحصلا ديعس
 ىف هيف دابتجالاو هدعب هجاوزأ فاکتعاو ردقلا ةلبل بلط ىف ريخالا رشعلا مب هفاكشعا ركذ مدقتو « ابرق
 نبا هفعضو كلام نع ىعفارلا هلقن ءاوس دح ىلع ةلمتع هيف یه لاق نم مهن هب نولئاقلا فلتخاو « هدعب یذلا بابلا

 نماثلا لوقلا وهو نيرشعو ىدحا 2 هاجرأ : ىعفاشلا لاقف ضعب نم ىجرأ هيلايل ضعب لاق نم مهنمو « بجاحلا
 وهو نيرشعو عسبس ةليل هاجرأ ليقو « نورشعلاو عساتلا لوقلا وهو نيرشعو ثالث ليل هاجرأ ليقو « نورشعلاو
 نبا ثيدح ىف هنم دارملا نايب مدقت دقو « رخاوألا عبسلا ىف لقتنت انآ نوثالثلاو ىداحلا لوقلا . نوثالثلا لوقلا
 . نوثالثلاو ىتاثلا لوقلا كلذ نم جرخيو ؟رپشلا نم دعت ةعبس رخآ وأ رهشلا رخآ نم عبسلا ىلايل دارملا له : رمع
 مام] هاکحو « دمتو فسوي ىبأ نع طيحلا بحاص هركذ ريخألا فصنلا ىف لقتنت انآ نوئالثلاو كلاثلا لوقلا
 ىنأ نب ثراحلا هاور ةرشع عبس وأ ةرشع تس ةليل اهنأ نوثالثلاو عبارلا لؤقلا . بيرقتلا بحاص نع نيمرحلا
 ىدحإ وأ ةرشع مست وأ ةرشع عبس ةليل اهنأ نوثالثاو سماخلا لوقلا . ريبزلا نب هللا درع ثیدح نم ةماسأ
 نم ةلبل لوأ ىف اهنأ نوثالثلاو سداسلا لوقلا . فبعض دانساب سنأ ثيدح نم روصنم نب ديعس هاور نيرشعو
 ةليل لوأ انآ نوئالثلاو عباسلا لوقلا . فيعض دانساب سنأ ثيدح نم مصاع ىبأ نبا هاود ةلبل رخآ وأ ناضمر
 . فيعض دانساپ سن نع هريسفت ىف هيودرم نبا هاوو ةليل رخآ وأ نيرشعو یدح] وأ ةرشع عباس وأ ةليل عسات 2
 نبا ثيدح نم دواد وآ هاور نيرشعو ثالث وأ ةرشع ىدح] وأ ةرشع عسن ةليل امن نوئالثلاو نماثلا لوقلا
 دانساب ةدلاع ثيدح نم روصنم نب دعس و ‹ عطقنم دانساب ىلع ثيدح نم قازرلا ديعو « لاقم هف دانساب دوعسم
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 ىف سابع نبا ثيدح نم ذوخأم وهو نیرثعو عبس وأ نیرشعو ثالث ليل نوثالثلاو مساتلا لوقلا . اضيأ عطقنم
 لاق « قبت ةعباس وأ یضع ةعب اس » ريشب نب ناعنلا ثيد> نم دحالو « نيضعي عبس وأ نيقبي عبس » لاق تبح بابلا

 نبرشعو ىدحإ ةليل نوغبرالا لوقلا . نا رشعو ثالث لل نولوقق متأو نيرشعو عبس هل. لوقن نحنف : ناعنلا

 نمدواد بالو « تماصلا نب ةدابع ثيدح نم هدعب ىذلا بابلا ف یاس اک نيرشعو سج وأ نيرشعو ثالث وأ

 : لا نيرشعو ىدحإ ةليل تبت ةعسات هلوق « ةنودملا د ف كلام لاق « قبت ةسماخ قبت ةعباس قبت ةعسات د ظفلب هثيدح

 لوقلا . هلبق ىذلا بابلا ىف ربع نبأ ثيدحل ناضمر نم رخاوألا عبسلا ىف ةرصحنم اهنأ نوعبرألاو یداملا لوقلا

 كلاثلا لوقلا . دحأ دنع سينأ نب هللا دبع ثيدحل نيرشعو ثالث وأ نيرشعو نيتنثا ةليل ان نوعبرالاو ىتاثلا

 ةليل اأ نوعبرألاو عبارلا لوقلا . ىاطلغم طخب هتأرق ريخآلا رشعلاو طسولا رشعلا عافشأ ىف انآ نوعبرالاو

 ةثلاثلا نأ مدقتام نيبو هنيب قرفلاو  لبج نب ذاعم .ديدح نم دمحأ هاور هنم ةسماخلاوأ ريخالا رشعلا نم ةثلاثلا

 وأ نیرشعو سمخ وأ نيرشعو ثالث ةليل انآ ىلإ لحنتف نيرشعو عبس ةليل لمتحو نيرشعو ثالث ةليل لمتحت
 فصنلا لوأ نم نام وأ عبس ىف انآ نوعبرالاو سماخلا لوقلا . ىضم امم لوقلا اذه رياغتي اذببو نرشعو عبس

 : لاقف ردقلا ةليل نع تلي ىنلا لأ » هنأ هيبأ نع سینآ نب هللا دبع نب ةيطع قیرط نم ىواحطلا' یود قائل

 ةليل ىلإ ةرشع تس ةليل يحب هللا دبع ناكو : لاق « نيرشعو ثالث ىلإ : لاقف هل أسف داع مث « ريالا فصنلا ىف امرحت

 وبأ هجرخأ ليللا نم رتولا وأ ةلل رخآوأ ةلبل لوأ ىف اأ نوعبرآلاو سداسلا لوقلا . ءرصقي مث ن رشعو ثالث

 وهو ب ىنلا ىتأ ايبارعأ نأ » ةيلاعلا بأ نع ةداخ ینا نع ميهاربا نب سم نع « ليسارملا » باتتكىف دواد

 . تاقث هلاجد لسرم اذهو « ليللا نم رتولاو ةليلرخآو ةليل لوأ ىف اهوبلطا لاقف ؟ ردقلا ةليل ىتم : هل لاقف لصب

 نبا لاقو . امساملا ىلع ثحلاو افوصح ناكمإ ىلع ةقفتم ارج لمف كلاثلا دعب اهانيكح ىتلا لاوقالا هذه عسمجو

 ترهاظت دق : لاقو ىوودلا لوقلا اذه رکنأو « رخآ الوق نوکب نأ حلصب اذهو , لمتال ابن حیعصلا : ىبرعلا

 الوق فسوب ىبأ نع یواحطلا لقنو . كلذ راکنال ىنعم الف نيح اصلا نم ةعامج ةب ربخآ و اهب علا ناکماب ثيداحألا

 تفقو ام رخآ اذه . رخآ لوق وهف هنع كلذ تبث ناف « نيرشعو عبس وأ نيرشعو عبرأ ةليلابتأ ىري هنأ هيف زوج

 رشعلا نم رتو ىف اهنأ اهلك اهحجرأو , رياغتلا اهرهاظ ناک ناو « ضعب ىلإ هدر نكمب اهضعبو لاوفالا نم هيلع

 ةيعفاشلا دنع رشعلا رات وأ ىجرأو « رشعلا راتوا اهاجرأو « بابلا اذه ثيداحأ نم موفي اک لقتتت او ريخآلا

 عبس ةليل روبجلا دنع اهاجرأو سینآ نب هللا دبعو ديعس بأ ثيدح ىفام ىلع نيرشعو ثالثوأ نيرشعو ىدحإ لا

 ولام فالخب « اهساكلا ىف داهتجالا لصحيل ردقلا ةليل ءافخا ىف ةمكحلا : ءابلعلا لاق . كلذ ةلدأ تمدقت دقو , نرشعو

 قو ةئسلا عیمج ىف اهنإ لوقي نم دنع ةدرطم ةكحلا هذهو « ةعحلا ةعاس ىف هوحن مدقت اياب اع رصتقال ةليل اهل تنيع

 اف له اوفلتخاو . هب قیلآ فال مث لوالا نآ الإ « ةصاخ هداتوأ ین وآ ربخالا رشعلا عيمج ىف وأ ناضمر عيمج

 . عضاوملا ىف ىتح ةعطاس ناكم لك ىف راودالا ليقو « ادجاس ءىش لك یرب : ليقف ؟ال مأ هل تقفو نمل ربظت ةمالع

 نأ یرطلا راتخاو « هل تقفو نم ءاعد ةباجتسا ابتمالع ليقو « ةكئالملا نم اباطخ وأ امالس عمسي لیقو « ةملظملا

 اهيلع بترملا باوثلا لصحي له اضيأ اوفلتخاو . هعامس الو ءىش ةيؤر افوصحل طرتشیال هنأو مزال ريغ كلذ عیج

 نباو بلبملاو ىربطلا بهذ لوالا لاو ؟ هل اهفشك ىلع كلذ فقوتي وأ « ءىش هل ربظي مل ناو اهماق هنأ هل قفتا نم
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 ةليل مقي نم » ظفلب ةريره ىبأ ثيدح نم لسم دنع عقو ام هل لدو , رثكألا بهذ ىناثلا ىلإ و « ةعامجو ىبرعلا
 ىأ ابقفاوي ىنعم ىوونلا لاق « هل تقفو مث اباستحاو اناع) اهماق نم » دمحأ دنع ةدابع ثيدح ینو « اهقفاويف ردقلا
 نب رز ثيدح ىفو . كلذ وه لعي ملنإو مالا سفن ىف اهتفاوب دارلا نوکی نأ لمتحيو « اهقفاويف ردقل ةليل انا لعب
 ق اضيأ یوونلا لاقو . اضيأ نيلوقلل لمت وهو « ردقلا ةليل بصي لوحلا مكي نمو لاق دوعسم نبا نع شيبح

 ۰ كلذ هل لصح ردةلا 4 قفاوب مل ولو هماق نم هانعم : « ردقلا ةليل ماق نمد ثددح قو « ناضمر ماق نم د ثيدح

 ىف حجرتي ىذلا وهو « اهب ملعلاب ةقفاوملا ريسفت نم هراتخا ام ىلع راج وهو « هل لصح ابقفاوف ردقلا ةليل ماق نمو

 ىلع مالكلا امتلو « هل قفوت مل ولو اهب لمي مل نإو ردقلا ةليل ءاغتبال ماق نمل ليزجلا باوثلا لوصح ركنأ الو « ىرظن
 فشكيف صخش نود صخش اهب صتخي ةنأ اهب معلا طارتشاب لوقلا ىلع اوعرفو ؛ هب دوعوملا نيغملا باوثلا لوصح
 معز نم بذك ىلع ليلد ردقلا ةليل ءافخا ىف : ىربطلا لاتو . دحاو تيب ىف اعم انا ولو رخآل فشكي الو دحاول
 الضف ةنسلا ىلايل مات نم لك ىلع فخم مل اقح كلذ ناكول ذإ « ةنسلا رئاس ىف رپظب ال ام نويعلل ةليللا كلت ىف روظي هنأ
 نوكي نأ زوج لب كلنا بيذكتلاب لوقلا قالطإ ىنبنيال هنأب ةيشاحلا ىف رينملا نبا هبقعتو . ناضمر ىلايل نع
 فني ملو ةمالعلا رصح مل قم ىنلاو « موق نود موق اهب صتخیف هدابع نم هللا ءاش نمل ةماركلا ليبس ىلع كلذ
 ناضمر ىضقني نينسلا نم اريثك ىرث نحو « رطملا لوزن ديعس وبأ اهاکح ىتلا ةنسلا ىف ةمالعلا تناكدقو « ةماركلا
 نم الإ امانیال ردقلا ةليل نأ دقتمن الف كلذ عمو : لاق ۰ ردقلا ةليل نم ناضمر ولخمال ةت انداقتعا عم رطم نود
 رخآو « قراخ ةيؤر ريغ نم ةدابعلا ىلع الا اهنم لصحي مل ةليللا كلت مئاق برو عساو هللا لضف لب « قراوخلا ىأر
 نوکش نأ ليحتستاهناف ةماقتسالاب ىه ام] ةربعلاو « لضفأ ةدابعلا ىلع لصح ىنلاو « ةدابع ريغ نم قراخلا ىأر
 .  نسحلا ىبأ لوقل در ثيداحألا هذه قو « لعأ هللاو ةتف عقب دقو ةمارک عقي دقف قراخلا فالخ « ةمارک الا
 ةليل رهشلا لوأ ناك ناف « دحألا ةليل امأاد نوکت اهتأو هرمع لوط هتفت لف ردقلا ةليا ربتعا هنأ ىبرغملا ىلوحلا
 نأ ةرورضل طسولا رشملا نم نيتليا ف نوكحت نأ كلذ نم مزاو « ارج مهو نيرشعو عست ةليل تناك دحالا
 ايهالكو « نسحلا نأ لوق وحن ركذو ةعدجلا ةليل ماد نوكت ابن لاقف هنع رخأت نم ضعب ةضراعو . ةسمخ رشعلا راتوأ
 : ( هيبنت ) . قیفوتلا ابو درلا ىف فاكاذهو « مدقت اک رع دبع ىف ةباحصلا عامجال فلاخع وه لب « هل لص ال
 ىلاعت هللا ءاش نإ رخآ باب دعب اذه لب ىذلا بابلا رخآ ىف اهركذأس ةدايز یافصلا ةخسن ىف انه تعقد

 سانا حالت ردقا لب فرمت مفر سیساپ - ٤
 نب ةدابم نوع سا اتثدح دیمت انث لح ثراملا خب دلاخ ىثدح ینا نب دم قشر - +٠0

 كربخيأل”تجرخ : لاقف نيالا نم نالجر 'ىحالتف « راد ةليلب ان یی اك ینلا جر » لاق _تم اصلا

 ةمسانلا ىف اهوسيتلاف « كل ًاريخ "نوک نأ یصو « تتفارف تالفو "نالف یحالقف را رب
 « ةسماحلاو ةعباسلاو

 ام ىلإ ةراشإ ةفرمع عفرلا دیقو « سال یحالت ببسب یآ ( سالا يحالتا ردقلا ةلبا ةفرعم عفر باب ) هلوق
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 نمو « تمفر اهنأب مدابخ] دعب ءاهوسقلا د هلوق نم ديبقتلا اذه دافتسی : ريثما ن نزلا لاق . اسأزو المأ مفرت

 هجو ناف « اريخ نوکی نأ یصف » هلوق نمو « كلذ دعب ابف هعوقو مزاتسیال ةلبللا كلت ىف یحالتلا عوقو نأ نوک

 .نع سنآ نع) هلوق ٠ اهنييعت ةفرعم تيقب ول ام فالخ رشعلا وأ رپشلا لك مايق یعدنسی اهءافخ نأ ةبج نم ةيريخلا

 جرح : لاق سفأ نع ديمح نع » لاقف كلام هاورو « سفأ نع دیح باح رثكأ ءاور اذک ( تماصلا نب ةدابع

 ( یحالتف ) هلوق . هدنسم نم ثيدحلا نآ و ةدابع تابا باوصلاو : بلا دبع نبا لاق « ةدابع نعد لقي مو « انیلع

 ىلأ ةياود قو « دلاو رسكلاب ءاحللا مسالاو « ةمتاشملاو ةعزانلاو ةعصاخلا یهو ؛ ةاحالم امهنيب تعقو ىأ ةلمهملاب

يدح یف هوڪو » ناطمشلا امهعم نامصت# نالجر ءاب و لسم دنع دعس 5 نع ةرضن
 دازو قح) نبا دنع ناتلقلا كث

 قيرط نم اضيأ لسم یورو . نایسللا بیس ىلع تیداحالا هذه تقفتاف ٠ امبندب زجخ دجسلا ةد دنع امة هنأ

 ببس اذهو « اهتيسنف لهأ ضعب ىنظقيأ مث « ردقا ةليل تيرأ » لاق غلب هللا لوسر نأ ةريره یا نع ةلس یآ

 نأو « ظاقيالا نايسفلا بیس نوکیف امانم ةر ره ىبأ ثيدح ىف ایژرلا نوكت نأب ددعتلا لع لمح نأ اماف ءرخآ

 نوكيو ةصقلا داحتا ىلع لمح وأ « ةمصاغلا نم ركذام نايسنلا ببس نوكسف ةظقلا ىف هريغ ثيدح ىف ةيؤرلا نوکت

 زجحال تمقف نيلجرلا ىحالت تعمسف لهأ ضعب ىنظقيأ ىنعملا نوكي نأ لمتحيو « نيس نع نيترم عقو نايسنلا

 ةليلب کیخآ الأ » لقب هنأ بیسلا نب دیمس لسرم نم قازرلا دبع ىور دقو « امهب لاغتشالا اهتيسنف امهنيب

 امم وهو « نایننلا ببس ركذي لف « اهتيسنأ مث اهيلعأ انأو کل تلق دقل : لاق مث ةعاس تكسف . لپ : اولاق ؟ ردقلا

 ركذي لو ةيحد نبا هركذ كلام نب بمکو دردح ىبأ نب هللا دبع امه لبق ( نالجر ) هلوق . ددعتلا ىلع لا ىوقي

 امنزيعت تيسنف , ىلق نرم ىأ ( تعفرف ) هلوق ۰ ردقلا ةليل نييعتب ىأ ( ردقلا ةليلب گبخال ) هلوق . ادنتس هل

 لاقو « ةليلل ال هکشالبلل تعفد ىف ءاتلا ليقو « ةنسلا كلت ىف اهتكرب تعفرف ىنعملا : ليقو « نيمصاختملاب لاغتشالل

 « ىنعم اهعفرل نكي ل تعقو اذاف اپعوقوب قوبسم ابعفر نأ كلذ لع هل لماحلاو « اهتفرعم ىأ تعفد مهضعب لاق ىبطلا

 اذإو « عوقولا ةلزنم عورشلا لزنق « دعب تعفر امصاخت ايلف عقت نأ تعرش انآ اهعفرب دارلا لاقي نأ نکع و لاق

 نبا لوق مدقت دقو « لاتحا هيف ؟ اهنييعتب كلذ دعب قي ىنلا لعأ لمف ةنسلا كلت اهنييعت لع عفترا ىذلا نأ رقت

 تنب بنيذ لأس هنأ یرفاغملا بهاو قيرط نم رصن نب دمت یورو ؛ ملعأ هنآ ردقلا ةليل ىلع مالكلا لوأ يف ةنيبع

 هتلاق انهو . ه | اهريغ سانلا ماتأ امل اهيلع ول « ال : تلاقف ؟ ردقلا ةليل ملعب ب هللا لوسر ناك له : ةللس مأ

 طبنتساو . مدقت اك رشملا عيمج ىف داهتجالا لصحيف اضيأ كاذب عقو دبعتلا نوكي نأ لاتحال « مزالب سيلو الحا

 ردق هللا نأ ةلالدلا هجوو : لاق  اهآر نا ردقلا ةليل نایتک بایحتسا ةصقلا هذه نم « تايبلحلا » ىف ريبكلا سلا

كلذ « جاهلا حرش ه ىفركذو « كلذ ىف هعابتا بحتسیف هل ردق امف هلكريخلاو « اب بخم مل هنأ هيبنل
 «یوالا» نع 

 نمأي الف سفنلا ةر ةبج نم قيرطلا لهأ نيب فالخ الب ابناتک ىغبني ةمارکلاو ةءارك اهن هيف ةكحلاو : لاق

 , سانلل اهركذو اهيلا رظنلاب هلل رکشلا نع لغاشتي الف بدآلا ةبج نمو« ءایرلا نمأب ال نأ ةج نمو « بلسلا

 صصقت ال ىنباي ) مالسلا هيلع بوقعي لوقب هل سنأتسيو ۰ روذحلا ىف هريغ عقويف دسحلا نمأ ال هنأ ةرج نمو

 ةلبل عسات ةعساتلاب ديري نأ لمتحي ( ةسماخلاو ةعباسلاو ةعساتلا ىف اهوسملاف ) هل . ةبآلا ( كتوخإ ىلع كابور

 یدح] ةليل نوگتف رپشلا نم بت ةليل عسات اهب ديري نأ لمتحيو « نير ثعو عست ةليل نوکتف ريخالا رشعلا نم



 باتک ىف ةيضاملا ديمح نع رفعج نب ليعامسا ةياور ىف هلوق لوألا حجربو « هناصتنو رهشلا مان بسحي نينثا وأ
 ىو « نيرثعو سو نیرشعو عبسو نيرشعو حست ىف ىأ « سلاو عبسلاو عسقلا ف اهوسقلا » ظفلب ناميالا
 لعأ هللاو « قبت ةعسان ىف » دال ةياور

 8 اإ 0 رم ع خارق # ست 1 0

 نع قورسَم نع ىحضلا ىلأ نع روفعي ىلأ نع ةنييع نبا ان دح هللا دبع نب ىلع اش - 4
 و رس ے9 - هع رو سها ۶ ع 2 ١ 4 هو
 « هلهأ اقيأو هليل ايخأو «هرّزمم دش رشعلا لخد اذإ يلي یبلا ناک» تلاق اهنع هللا ضر ةشئاع

 (روفعي ىلأ نع ) هلوق . « ناضمر ىف» لمتسلا ةاور فو ( ناضمر نم رخاوألا رشعلا ىف لمعلا باب ) هلق

 روكذملا روفعي وبأ وهو ساط نب دبع ىبأ نع نامفس نع دمحألو « ءافلا مضو ةلمهملا نوكسو ةيناتحتلا حتفب

 (رشعلا لخد اذا ) هلوق ٠ نادقو همسا رييك ىعبات رخآ روفعي وبأ ماو « ريغص ی ا ROE هرس و

 (هرزبم دش ) هلوق . هنع ةرم نب مصاع قيرط نم قويبلاو ةبيش ىلأ نبا دنع ىلع ثيدح ىف هب حرصو « ريخآلا ىأ

 : رعاشلا لوةب دیشنساو « ىروثلا نع قازرلا دبع مزج كلذيو « ءاسنلا لازبعا ىأ

 رابطأب تتاب ولو ءاسنلا نع مرزآم اودش اوبراح اذإ موق

 تددش لاقي اک ةدابملا ىف دجلا هب ديرب نأ لمتح ىباطخلا لاقو , هوحن شارع نب ركب ىبأ نع ةريش ىبأ نبا ركذو

 نك زاجلاو ةقيقحلا داري نأ لمتحيو « اعم لازتعالاو ريمشتلا داري نأ لمتحو ۰ هل ترمشت ىأ یرزتم مالا اذه
 ءاسنلا لزتعاو هلع مف ةقيقح هرزتم دش دارها نوکیف . ةةية> داجنلا ليوط وهو ةماقلا ليوطل داجنلا ليوط لوقی
 یوسف واولاب هفطعف « ءاس الا لزبعا و هرزبم دش د ةروك ذا ةرمض نب مصاع ةياور ىف عقو دقو : : تلق . ةدايعلل شو

 تولا وخآ موللا نال هيف هرهسب هسفن ىحأو ةعاطلاب هایحاف هرهس ىأ ( هليل ىحأو ) هلوق . لوألا لاتحالا
 «اروبق کتویب اولعجتال » هلوق وحن د یحآ ةظقيلاب ىح اذا منا نآل اعاستا ليللا ىلإ هفاضأو
 نبادمحو یذمرتاا یورو ةالصلل ىأ (هلهأ ظق أو) هلوق ۰ دوبقا اك عن ویب نوکتف تاوالاک او" وکتف اومانتال ىأ

 مايقلا قيطي هلهأ نم ادحأ عدي مايأ ةرشع ناضمر نم قي اذإ ب یناا نكي لد ةءلس مآ تب بنيز ثيدح نم رصف

 « هلهأ ظقيأو » هيف هلوقل رظن هيفو « فاكتعالاب ناك ءاسنا هلازتعا نأ ىلإ مهضعب بهذ : یطرقا لاق « هماقأ الإ
 ثيدح مدقت دقف رظن هيفو < دحأ همم نكي لو دجسملا ىف ناكل انککتعم ناكولف تیبا ىف مهعم ناک ناب رعشي هناف

 نم نبظقوب نأ لمتحيف نېم دحأ فكتمي | هنأ ريدقت ىلعو ؛ « هجاوزأ نم ةأرما لب ینلا عم تفکتعا د
 باب د رخآ ىف بابلا اذه لبق یافصلا ةخسن ىف عقو : ( هیبنت ) . هتجاحل تيبلا لخديام دنع نبظقوي نأو هعضوم
 هللا دبع وبآ لاق « لا ىلع بحي راتغلا عم ةريبه ناك: یمن وبأ لاق هللا دبع وبأ لاق » هصفام « ردقلا ةليل ىرحت

 « ىهتثا برطضم هثیدح ةماع نال هللا دسع نب نسحلا ثيدح جرخأ لو ؛ اذ "لع نع ةريبه ثيدح جرخأ م اف

 الا ايلا حتفب وهو ميري نب ةريبه نع ىعيبسلا قع ىبأ 7 اها اا ديم يدق الاد
 ىبأ نباو دحأ هجرخأو « ناضمر نم ريخالا رشعلا ىف هلهأ ظقوي ناك علي ىنلا نأ » ىلع نع ميظع نزوب تحت نم :



 ردفلا ةلبل لضف باتک - ۲ ۳۷.

 . هللا ديبع نب نسحلا تیدح دارأو حي نسح ىذمرتلا لاقو « قع) ىبأ نع ةددعت» قرط نم ىلع وأو ةبيش

 نع ىمخنلا هاربا نع هنع دايز نب دحاولا دبع ةياور نم هجام نباو یاسنلاو اضيأ ىذمرتلاو سم هجرخآ م

 یذمرقلا لاق < اهريغ ىف دهتي ال ام رخاوالا رشعلا ىف دهم هللا لوسر ناک » تلاق ةشئاع نع ديزي نب دوسآلا

 - نقل ديبع ىبأ نبا وهو - راتخلا ناعأ نم ناك هنأ هاذعف ةريبه ىف معن ىلأ لوق امأو . بيرغ نسح : هحيرخت دعب

 ناك نم ةفوكلا لهأ هعاطأف ىلع نب نيسحلا مدب بلطلا ىلإ اعدو ريب زلا نب هللا دبع ةفالخ ىف ةفوكلا ىلع بلغ ۷

 رب ی مل ةريبه قث و نم نأكو « ةريثك قئالخ نیس لتقب مهتا نم اهريغو برحلا ىف راتخلا لتقف  تيبلا لهأ ىلاوي

 وهو «زهحب د هلوق ىنعمو 2620 ةريصه قو نمو « هثيدح یذمرتلا حح كاذلو الوأتم ناكهنآل احدق هدنع هيف كلذ

 ور نب نسحلا هيلع ناطقلا ىحي مدق ىمخن فوك وهف هللا ديبع نب نسحلا امأو . لتقلا لکی : یازو بجو هلوأ مضب

 شالا ساقي الو ىوقب سيل : ىنطقرادلا لاقو . امهريغو قاسنلاو متاح وبأ هقاوو « اص ةقث : نيعم نبا لاقو

 « ىذمرتلا هيرغتسا كلذلو نسحلا نع دايز نب دحاولا دبع هب درفت و ميهاربإ نع ثيدحلا اذپ درفت دقو « ىبهتنا

 ىنغتساو ؛ هريغا وأ یراخبلا هركذ ىذلا ىنعلل ىلع ثيدح بنجتو « هتداع ىلع هدهاوشل هثيدح ححصف سم امأو

 نأ روكذملا مالکلا لحف اذه ىلعو « ةشئاع نع قورسم قيرط نم بابلا اذه ىف هجرخأ ام نیثیدلا نع ىراخبلا

 ىلع صرحا ثيدحلا ىفو . لعأ هللاو خاسنلا ضعب نم كلذ نأكو هلبق ال بابلا اذه ىف قورسم ثيدح بقع نوكي

 نيمآ یخ انل هللا متخ , ةماخلا دي وجت ىلع ثحلا ىلإ ةراش) ريخالا رشعلا ىف مايقلا ةموادم

 قالو ةعبط ىف تدمتعا ىلا خسنلا بلاغ ىف ضايب (۱)



 ۲۷" ا ۲۰۷۵-۲۰۲۷ ثيدحلا

 ةمدقم ةلمسلا هل تقبلو « باتک » ی هريغل طقسو . لمتسمل اذک ( فاکتعالا باوبأ ) هلق

 صوصخم صخش نم دجسلا ىف ماقلا اعرشو « هيلع سفنلا سبحو ءیثلا موزل ةغا فاکتالاو . ةرخؤم لمتسلل و

 فلتخا و . موق دنع ادماع هعطقف هيف عرش نم اذكو « هرذن نم ىلعال] اعامج) بجاوب سیل و « ةصوصخم ةفص ىلع
 هل ةراهطلا طارتشاب ةلفغ نب ديوس درفناو , درفم باب ىف أيس ا هل موصلا طارتشا ىف

 ی ىف فاكتمالاو ءرخاوألا رشتلا ىف ناکتعالا بيس - ١

 «اهوب رقت الف هلا 5 كلت « دجاسلا ىف نوغك من ناو نهورشابت ۷/۷ یلاعت هلوقل

 ( نوت وقت 7 مهلعل سانا هناآ لا يبي كلذك

 هللا دبع نع هربخآ عفان "نأ سنوب نع بهو نبا یت دح لاق هلل دبع نب لیعاحا اشم - ۰
 « ناضمر نم رخاوالا رشملا فكي اشم هللا لوسر ناک » لاق امهنع قو ۶ نبا

 : را نب ةورع نع باعث نبا نع ليقع نع "شيلا ان دح < فسوب نر "دبع اشو - ۲۰

 افت یتح > ناضمر نم رخ وألا رشعلا فكم ناك هلي ىنلا نأ » هب ىنلا_جوز اهنع لا ىضر ةشئاع

 « هدمت نم ”ةجاوزأ تفکشفا 2 ىلاعت هللا

 نب میهار ۱ نب دیش نع ر داملا نب هللا دبع نب ديزي نع "كلام یدح لاق ليمامما اتم - ۰ في

 ناك تي هللا لوسر نا » هنع هللا یضر ”ىرذللا ديعس يبأ نع نجرا دبغ نيم ىبأ نعأ * يتلا ثراحلا

 ىتلا ليلا "یهو - نيرشعو ىدحإ هليل ناك اذإ ا ET "ناضمر نم طسوألا ر ملا ىف فاکس

 هذه ”تيرأ دقف « رخاوالا رشا فاکتمیلف یعم "فکستعا ناك نم: لوا نتا سيم نم جرخب

 قاهوسملاو « رخاوالا شعلا ىف اهوستلاف « اهنحیبض نم رثيطو ءام ىف دحسأ ىثيأر دقو « امتنا 1 ةليللا

 ”لوسو ياع ترسب لا فك وف# شیرع ىلع "دحسلا ناكو « ةليالا كلت دامسلا تارطف . رد لک

 « نيرشعو ىدحإ_حبص نم نيطلاو ملا ' را هتعبج ىل هلك لا

 ريغ نم هل دجسملا ةيطورشم ی ( اپلک دجاسلا ف فاكتعالاو « رخاوألا رشعلا ىف فاكتعالا باب ) هلق

 هجوو ( ةيآلا ( دجاسملا ىف نوفک اع متنأ و نهورشابت الو ال ىلاعت هلوقل ) هلوق . دجسم نود دجسم, صيصخت



 فاكتعالا باتک- ۳۳ ۳۷۳

 لعف « عامجالاب فاكتعالا فانم عاجلا نال « هب ةرشابلا رحت صتخم مل دجسلا ريغ ىف حص ول هنأ ةيآلا نم ةلالدلا

 ف ةرشابملاب دارا نأ ىلع عامجالا رذنملا نبا لقنو . ايف الإ نوكي ال فاکتعالا نأ دارملا نأ دجاسملا ركذ نم

 هتجاحل لجر جرفظ اوفکتعا اذا اوناك : ةيآلا لوز بيس ىف ةداتق قیرط نم هريغو یربطلا یورو ؛ عاجلا ةيآلا

 ىكلاملا ةبابل نب ربع نب دمع الإ ,فاكتعالل دجسلا ةيطورشم ىلع ءاملعلا قفتاو . تلزنف ءاش نإ اهعماج هتأ سما قلف

 لوق هيفو هيف ةالصلل دعملا ناكملا ومو ابتیب دجسم ىف فکتعت نأ ةأربال ةيفنحلا زاجأو « ناكم لک ىف هزاجأف

 ةفينح وبأ بهذو « لضفأ تويبلا ف عوطتلا نآل ءاسنلاو لاجرال زوحي ةكن ال و هباحصأل هجو و « ميدق ىمفاشلل
 « دجسم لك قف لفنلا امأو هنم بجاولاب فسوي وبأ هصخو « تاولصلا اف ماقت ىلا دجاسملاب هصاصتخا ىلإ دحأو

 فاکتعالا نال كلام هطرشو « عماجلا ىف ىعفاشلا هل بحتساف ةعنجا همزات نمل الإ دجسم لكنم همومعب روپما لاقو

 هيلا امو و اقلطم عماجلاب یرهزلاک فلسلا نم ةفئاط هصخو كلام دنع عورشلاب بججو « ةعجلاب عطقني امهدنع
 « ةنيدملا دجسم بيسملا نیاو ةنيدملا و ةكم دجسمب ءاطعو « ةئالثلا دجاسملاب نايلا نب ةفيذح هصخو « میدقلا ىف ىعفاشلا

 طرش عم حصي لاق نم مهنمو « موي هلقأ لاق مايصلا هيف طرش نف هلقأ ىف اوفلتخاو هرثكأل دح ال هنأ ىلع اوقفتاو

 طرتشي مل نمو « ناموي وأ موي هنعو « مايأ ةرشع طرتشي كلام نعو « ةمادق نبا ءاكحح مويلا نود ىف مایصلا

 دبع یورو « ةفرع فوقوك ةينلا عم رورملا فكي لمقو « دوعقلا طرتش الو كبل مسا هيلع قلطبام هلقأ اولاق موصلا

 عاجلا هداسف ىلع اوقفتاو «  فکتعال الإ تکمآ امو ةعاسلا دجسملا ف ثكمأل ىنا و ىب احصلا ةيمأ نب ىلعي نع قازرلا

 : عاملا ريغ ىف ولتخاو « ندانندب قدصتت : دهاجم نعو , ةرافكلا هتمزا هيف عماج نم : یرهزلاو نسحلا لاق تح

 رحع نبا ثیدح اهدحأ : ثيداحأ ةئالث بابلا ف فنصلا دروآ مث . الف الاو لطب لزنأ نا اهثلاث لاوقأ ةرشابلا قف

 دقو عفان لاق « دازو هجولا اذه نم لم هجرخأ دقو « ناضمر نم رخاوألا رشعلا فكتعي ب هللا لوسر ناكد

 نع رخآ هجو نم هجام نبأ دازو « دجسملا نم هيف فكتب 2 هللا لوسر ناك ىذلا ناكملا ريع نب هلا دبع یارآ

 نبا ثيدح لثم ةشئاع ثيدح امنا . ةبوتلا ةناوطسأ ءارو هشارف هل حرط فکتعا اذإ ناك ربع نبا نا : عفان

 هنأ ىناثلا نمو « هل دجساا طارتشا لوألا نم ذخؤيف « « هدعب نم هجاوزأ فکتعا مث « هللا ءافوت یتح » دازو رع
 مهعابتا ةدش عم هل ةباحصلا كرتو فاكتعالا ىف تركف : كلام نع عفان نبا لوق امأو . صئاصخلا نم سيلو خسني مل

 ركب أ نع الإ فكتعأ هنأ فلسلا نم دحأ نع ىنغلبب لو هتدشل هوکرت مارأو « لاصولاكهنأ یسفن ىف عقوف رتالل

 ذخأ كلام مالک نمو « ةباحصلا نم دحاو ريغ نع هانيكح دقف الإو ةصوصخم ةفص دارأ هنأكو ه | نمحرلا دبع نا

 ىف : لاطب نبا لاق اذكو « ةدكؤم ةنس هنإ : لاقو ىبرعلا نبا مهيلع كلذ ركنأو « زئاج فاکتعالا نأ هباحأ ضعب

 هلق . نونسم هنأ فالخ ءاملعلا نم دحأ نع لعأ ال : دمحأ نع دواد وبأ لاقو « دك أت ىلع لدبام مي ىنلا ةبظاوم

 : لاقف ىرهزلا نع ثيللا هفل اخو « ةرب ره ىبأ نع بيسملا نب ديعس نع باش نبا نع : هيف رمعم داز (باہش نبا نع )

 هلبق ىذلا بابلا ىف هثحابم تمدقت دقو « ديعس ىبأ ثيدح الا . السم ديعس نعو الوصوم ةشئاع نع ةورع نع

 رفكشملا سار لج ضئاملا ساپ -
a ۹ 000ا ع هر ۶ ی  

 ثلاق اع هللا یمر ةشئاع نع ىلا ىربخا لاق ماش نع ی ای اح ىلا ن دم اسم هس ۲۰۲۸



 ۳۷۳ ۲۰۲۸-۲۰۲۹ ثيدحلا

 « ”ضئاح انأو هْجَرا دجسلا ىف رواج وهو هسأر ىلإ ینصی ب یبلا ناك»

 . لسم ىأ هلوأ مضب ( ىلا ینصی ) هلق ۰ هنهدتو هطشمت ىأ ( فكتمملا سأر لجرت ضئاحلا باب ) هلوق

 لسغأف یترجح باب ىلع ءىتيف دجسلا ف فکتعم وهو ینیتأب ناك  یاسنلاو دمأ ةياور ىف ( دواجب وهو ) هلوق

 « دحاو فاكتعالاو ةرواجلا نأ هنم ذخؤيو ۰ ضيحلا باتك ىف هدئاوف تمدقت دقو «دجسلا ىف هرئاسو هسأر ٠

 هنأ ىلع دوهملاو « لجرتلاب اقاحلإ نيزتلاو قلحلاو لسغلاو بيطتلاو فظنتلا زاوج ثدحلا فو . كلام امهيب قرفو

 مادختسا ثيدحلا فو . للعلا بلط ىح فرحلاو عئانصلا هيف هرك كلام نعو « دجسلا ىف هركي ام الإ هيف هرکی ال

 هندب ضعب جرخ نم نأ ىلعو , فاكتعالل دجسلا طارتشا ىلع ةلالد هسأر هجارخإ ىفو « اهاضرب هتأرما لجرلا

 امهراع دمتعيو هيلجر جرخب ىتح ثنحي مل هنم جرخ ال نأ فلح ناكم نم

 رجالا الإ تی لْغدال بص - ۳ ۱
 “طر ةشلاع نأ نحرا دبع تنب رو ور مع بابش نا نع ثيل و اشو - ۹

 ناكو جراف دجسلا ىف وهو ٌةَسأر ا قلك نا ”لوسر ناك نإو » تلاق ياكم یبلا ور امنع ا

 « ًافكتمم ناك اذإ ةجال الإ تيبلا لغدب ال

 [ ۲۰۵۵ ۲۰۸۱ ۲۰۳۵ 6 ۲۰۳۳ : اا ثيدحلا ]

 ىأ ( ةورع نع ) هلوق . تيدا قفو ىلع قلطأ هنآك ( ةجاحل الإ تيبلا) فکتملا ىأ (لخديال باب ) هلوق

 « هدحو ةورع نع ىرهزلا نع ىعازوألا نع سنوي هاورو « اههنيب عج ثيللا ةياور ىف اذك ( ةرمعو ) ريبزلا نبا

 ربع نب هللا ديبع نأ ىراخبلا ركذو « هيلع عباتي مل هريغو دواد وبأ لاق . « ةزمع نع ةورع نع هنع كلام هاورو

 نأو ثيللا لوق باوصلا نأ ىلع اوقفتاو « یرهزلا نع كاذک اور سيوأ ابأ نأ ىنطقرادلا ركذو « اکلام عبات

 نع مهضعب هاور دقو . ديناسآلا لصتم ىف ديزملا نم كلام ةياور ىف ةرمع یکذ نأ و « ةرمع ركد هنم اورضتخا نيقابلا

 هيب أ نع ماده قيرط نم أيس اک ةشئاع نع ةورع ثيدح نم لصأ هلو « اضيأ قاسنلا هجرخأ ثيللا قفاوف كلام

 ناسن الا ةجاحل الإ لم داز (ةجاحلاالإ تيبلا لخديال ناكو) هلق . ةورع نع ةبلس نب ميم قيرط نم قاسنلا دنع وهو

 « برشلاو لك لاک تاجاحلا نم امهريغ ىف اوفلتخاو , امجنانثتسا ىلع اوقفتا دقو « طئاغلاو لوبلاب ىرهزلا اهرسفو

 نم دواد ىبأ دنع عقوو « هيلا جاتحا نمل دصفلاو ءقلا امي قحتليو . لطبي مل دجسملا جراخ أضوتق ام جرخ ولو

 دهشي الو اضیرم دومیال نأ فکتعلا ىلع ةئسلا » تلاق ةشئاع نع ةورع نع ىرهزلا نع قحع] نب نمحرلا دبع قي رط

 ‹ ةتبلا هيف لوقيال نمحرلا دبع ريغ دواد وبأ لات « هنم ديال امل الإ ةجاحل جرخ الو اهرشابیالو ةأرما سع الو ةزانج

 نع ايورو < اود نم هادع امو « ةجاحل الإ جرخمال » امطوق ةشئاع ثيدح نم ىذلا ردقلا ناب ىنطقرادلا مزجو

 لاق هبو « هفاكتعا لطب ةعمجلل جرخ وأ اضیرم داع وأ ةزانج فكتعملا دبش نإ ىرصبلا نسحلاو یعخنلاو ىلع

 لطب مل هفاکتعا ءادتبا ىف كلذ نم ًاثبش طرش نإ قححاو یعفاشلاو یروثلا لاو « ةعمجلا ىف رثاملا ناو نويفوكلا

 دحأ نع ةءاور وهو هلعفب هفاكتعا

 ىرابلا حف © ( ج۳۰ سم



 بفيكتملا لخ صاي - 5
(eىضر ةشئاع نع دوسألا نع .مها را نع روصنم نع+نایفس اند "فاسوب نب اشم - ” 

 <« ضئاح انأو ترش ابی فَي ىبلا ناک» تلاق اهنع لا

 ١ = » ضلاح انأو هلسغاف فكم وهو دجسلا نم ةأر محرم ناكو «

 هيف هلق . ضیا باتک ىف هثحابم تمدقت دقو « اضيأ ةشثاع ثيدج هيف رکذ ( فکتعلا لسغ باب ) هلوق
 « یمطخم هلسغأف » هاربا نع داح ةياور نم یااسنلا داز ( هلسغأف )

 اع هلا "یضر رع نا نع عفان ىنريخأ نا ا نع قرط 62 نخ قاع ادم اش - ۲

 رفوأ : لاق « مارطا دجسملا ىف ةليل فكتعأ نأ ةياهاجلا ىف ترن تنك : لاق و یبلا لاس رع "نآ»

 «كرذتب

 [ ۱۳۹۷ ۰۳۲۰ ۳۱۵۵ ۰۲۰۸۳ : ىف هفارطأ - ۲۰۳۲ ثيدحلا ]

 اذک« ناطقلا وهو ( ديعس نب يحم ینئدح ددسم انئدح ) لوق . راجت ريغب ىأ ( اليل فاکتعالا باب ) هلوق

 لاقف یح نع میهآ | نر بوقعي مهفلاخو ¢ هريغو لسم دنع هريغو ىدقملا هقفاوو < رع نبا دنسم نم ددسم هاور

 « ملعأ هتاف ددسم لاق اک دنسلا ىف هنکل دمحأ نع دواد وبأ هجرخآ اذكو « یاسنلا هجرخأ « رمع نع ربع نبا نعد

 امل ةنارعجلاب ناك كلذ نأ رخآ هجو نم. .ىزافملا فىفأيسو « لاؤسلا ناكم ركذي مل ( لأس رع نا ) هلوق . نينح
 نينح ةوزغ نآل لیلا ىف مايصلا نم عنا لبق ناك رع فاكتعا نأ معز نم ىلع درلا هنم دافتسيو « نينح نم اوعجر

 تلسأ الف لسم دنع هللا ديبع نع ثايغ نب صفح داز ( ةيلهاجلا ىف ترذن تنك ) هلوق . كلذ نع ةرخأتم

 كلذ نم حرصأو ؛ مالسالا ىف رذن ام هنأو كم حتف لبقام ةيلهاجلاب دارملا نأ معز نم ىلع در هيفو « تلأس

 نأ ) هلوق . « كرشلا ف فكتعي نأ ربع رذن » ظفلب هقا ديبع نع ريشب نب ديعس قيرط نم ىنطقرادلا هجرخأ ام
 ىلا هرمال اطرش ناك ولف موصلا افرظ سيل ليللا نا موص ريغب فاکتعالا زاوج ىلع هب لدتسا ( ةليل فکتعا
 نيتياورلا نيب هريغو نابح نبا عمجل ةليل لدب « اموي » لسم دنع ها ديبع نع ةبعش ةياور ىف نأب بقعتو « هب هلع

 موصلاب مالا درو دقو , هتليلب دارآ اموب قلطأ نمو اپموبب دارأ ةلبل قلطأ نف ٠ ةليل و موي فاكتعا رذن هنأب
 فکتعا هل لاق جلي ىنلا نأ » امف داز دقو « فيعض اهدانسإ نکل احرص رمع نبا نع دانید نب وربع ةياود ىف
 ىنطقرادلاو ىدع نبا رکذو < فدعض وهو ليدب ۳ هللأ دبع قيرط نم ىاسنلاو دواد وبأ هجرخأ « مصو

 ةيتالا لالب نب ناملس ةياور ىف عقو دقو « ةذاش اموب یور نم ةياددو رائد نب نب وربع نع كلذ درفت هنأ

 هل طرتشي ال هنأو هيف موص ال فاكتعالا سو اش هرذن ىلع دزي مل هنأ ىلعلدف « ةلبل فکتعاف » باوبأ دعب



Vo ۲۰۳۳ - ۲۰۲۳۰ ثیدحلا 

 ثيدحلا اذهل ىراخبلا جرت دقو « ةبعكلا دنع  هتياور ىف رانید نب ورم داز ( مارا دجسملا ىف) هلوق . نيعم دح

 غاس اذإ فاكتعالا نال ةيناثلل ةمزاتسم بابلا اذه ةجرتو « اموص فكتعا اذإ هيلع رب ۸ نم و باوبأ دعب

 هجرخأ سابع نباو رمع نبا لاق مايصلا طارتشاب و « سك-ع ريغ نم مايص ريغب هتحص مزاتسا ران ريغب اليل
 «قحإو دحأ نع فلتخاو , ةيفنحلاو ىعازوألاو كلام لاق هب و هوحن ةشناع نعو « حسح دانساب امهنع قازرلا دبع

 اک لاوش ىف فکتعا هنأ هدعب ینلا بابلا یف امل ؛ رظن هيفو  موصب الإ فكتمي مل لي هنأب ضايع جتحاو

 الو ليللا ىلا مایصاا اوما مث ) لاقف موصلا رثأ فاكتعالا ركذ ىلاعت هللا نأب ةيكلاملا ضعب جتحاو « ةركذنس

 لئاق الو فاکتعاب الإ موصال ناكل الإو امپمذالت ىلع لديام ايف سيل هنأب بقتو 6 نوفک اع مت :أو نهورثابت

 لقأ لاق نم ىلع در اضيأ ثيدحلا فو . ىلاعت هللا ءاش سرا روذنلا باتک ی رع ثيدح دئاوف ةمقب رکذ نسو « هب

 افاكتعا رذن نميف فالخلا ةدئاف رهظتو ؛ فاكتعالا لوأ ىف هلقن مدقت دقو , موب نم رثكأ وأ مايأ ةرشع فاکتعالا
 لعأ هللاو . امهم

 ءاسنلا فاکتعا ساپ - ٦

 تلاق اهنع لا يضر ةا نع ةرح نع يک انث دح ديز "نب دا انمدح نام وأ اشو - ۳

 ا ارضا ت كمف ؛”ناضمر نم رخاوألا شما ىف فکس 5 یا نكد
 ر

 0 سس تب بيز "هنأر ۷1 ءابخ تبرضف امه تنذأف ءايخ 7 برضت نآ شاع 0 ل

 ا ت
 نورا : هب یا لاقف ءربخأت ؟اذه ام : لاقف ةيبخألا ىأر هيب ءئدلا حبصأ الف « رخآ ءابخ

 « لا ود نم ارشع "فکسعا “ت « رهشلا كلذ فاكتعالا كتف ؟ "نهب

 , ةعاجلا هيف ىلصت ىذلا ‹ دجسلا ىف نمل هتمارک ىعفاشلا قلطأ دقو هکحام ىأ ( ءاسنلا فاكتعا باب ) هلوق

 لاقو ؛ اهارب نم ةرثكسا ضرعتت ابا اهتيب دجسم ىف الإ ةأر لل فاكتعالا ةهارك ىلع لاد هناف بابلا ثيدحب جتحاو

 نأب تعطقل فاکتعالا ىف ب ىنلا نذأتسا نهنأ  بابلا ثيدح ىأ  ثيدحلا ىف داذ ةئييع نبا نأ الول ربلا دبع نبا

 , اهتبب دجسم ىف نوكت نأ ةأرملا فاكتعا ةحصل ةيفنحلا طرشو . ىهتنا زئاج ريغ ةعاملا دجسم ىف ةأرملا فاکتعا
 « یراصتالا ديعس ناوه ( ىحي انثدح ) هلوق ٠ دمحأ لاق هو اهجوز عم دجسلا ف فاکتعالا اهل نأ مل ةياور قو

 ىفةيتآلا یعازوالا ةياور ىف ( ةريغ نع ) هلوق ۰ ىليعامسالا دنع ديز نب دامح نع هتياور ىف ماشه نب فلخ هبسنو

 نم ةثاوع ىبأ ةياور ىف ( ةشئاع نع) هل . « نمحرلا ديع تنب ةرمع ىنتثدح » ديعس نب ىحي نع فاکتعالا رخاوأ

 رشعلا ف فكتعي ی ینلا ناک ) هلو ۰ « ةشئاع ینتئدح » ةرع نع ديعس نب ىحي نع ثراحلا نب وريع قيرط

 ىف « هلخدب مث حبصلا لصيف د » هلوقو « ةدحوم مث ةمجعملا رسكب ىأ ( اغ هل برضأ تنکف ناضمر نم را و لا

 ةادغلا لص اذاف « ناضمر لک ىف فكتعي ناك » لاوش ىف فاکتعالا باب ىف ةينألا دمعس نب ىح نع ليضف نبا ةياود
 ةصفح تنذأتسأف ) هلوق ٠ هيف فالحلا لقن قأيسو « رابنلا لوأ نم فاکتعالا ادم نأ ىلع اذهب لدتساو « لغد



 فاكتعالا باتك ۔ ۳ ۳۷۹

 نذأتست نأ ةشئاع ةصفح تلأسو « ال نذأف ةشئاع هتنذأتسأف ةر وكذملا ىعازوألا ةياور ىف (ءابخ برضت نأ ةفئاع

 أمي تعمسف « ةبق تبرضف احل نذأف فكتمت نأ ةيئاع تنذأتساف » ةروكذملا ليضف نبا ةياور قو « تلعفف ام

 « نذا ريغب كلذ تلعف اهتأب رعشي اذهو « هعم فكتمتل ١ ثراحلا نب ورمع ةياور ىف داز « ةبق تبرضف ةصفح

 كلذ نأ ىعازوألاو دامح ةياور نم رهظ دقو « اهل نذاف ةصفح هتنذأتسا مث » یاسنلا دنع هنيبع نبا ةياور نكل

ليضف نبا ةياور فو ( رخآ ءابخ تب رض شحج تنب بنيز هتأر املف ) هلوق . ةثئاع ناسل ىلع ناك
 اب تعمسو » 

 لو « ادويغ ةأرما تناكو نهعم تبرض بني: هتأر الف » ثراحلا نب ورمع ةياور قو « ىرخأ ةبق تبرضف پنیز

 حبصأ الف ) هلوق . آلا راكنالا ىلع ثعبام دحأ وه اذه نأكو « تنذأتسا بنیز نأ قرطلا نم ءىش ىف فقأ

 اذإ هيف فكتمي نأ دارأ ىنلا ناكملا ىلا فرصنا الف » هذه دعب ىتلا كلام ةياور ىف ( ةيبخالا ىأر هلي ىنلا

 ةياور قو « ةئالثلل اثالثو هل ةبق ىنعي « باق عبرأ رصيأ ةادغلا نم فرصنا الف » لمضف نا اور ىفو « ةيبخأ

 ةيواعم ىبأ ةياور ىف عقوو « هيف فكتميل هل ىنب ىذلا هئانب ىلا فرصنا ىلص اذإ ب هنا لوسر ناكو » ىعاذوألا

 اذهو « برضف اهئابخب ىنلا جاوز نم اهريمغ سأو « برضف اهئابخي پنیز ترمأف د دواد ىبأو لسم دنع

 بنيزو ةصفحو ةشاعب یرخالا تاياورلا ف جاوزالا ترسف دقو . كلذك سيلو كلذ جاوزالا ممعت یطتقب

 وه اذإ حیصلا ىلص ملف » شاسنلا دنع ةنييع نبا ةياور ىفو « بابق عبرأ ه ةياورلا هذه ىف هلوق كلذ نيبو : طقف

 ءدم دهغبو ةدودم ماپفتسا ةزمهب ( دبل 1) هلق ۰ « بنیزو ةصفحو ةعئامل اولق ؟ هذه نل : لات « ةينبأ ةعبراب

 یا « ني نواوقت ذیل آ ١» كلام ةياود ىفو « نونظت ىأ هلوأ مضب « نيب نورت » هلوقو ء بصنلاب « ربل آو د

 : یثعالا لاق نظلا ىلع قلطب لوقلاو « نونظت

 انعمجي رادلا لوقت ىتف دغدعب نودف ليحرلا امأ

 «اذهب ندري نولوقت ربا آ » ةئييع نبا ةياور فو « اذه ندرأ ربا1» ىعازوألا ةياور ىف عقوو « نظن ىأ

 ؛ اهارأ الف اهوعزنا ؟ بلآ « اذه ىلع نيلام » ليضف نبا ةياود فو « مريغو لاجرلا نم نيرضاحلا باطخلاو

 فلالا فذح باوصلا نأ نيتلا نبا معز اهارأ الف هلوقو ‹ عوفرم ةياورلا هذه ىف ريل آو ؛ ةيمابفتسا امو « تعزف

 هئابخب صاف » ةيواعم ىبأ ةياور ىف ( فاكتعالا كرتف ) هل . لاق اک سیلو یبنااب موزجب هنال : لاق اهارأ نم

 نوكي نأ یثخ مب هنأكو , ضقن ىأ ةمجعم داض امدمب ةروسکلا واولا دیدش و فافلا مب وهو « ضوقف

وضوم نع فاکتعالا جرخيف ةصاخ هنم برقلا ىلع اصرح ةريغلا نع ”ىشانلا سفانتلاو ةاهابملا كلذ ىلع نم لماحلا
 هع

 كلذ ىلع ةوسنلا ةيقب دراوت رم رمالا هيلا ىضفيام ىلا ةبسنلاب افيفخ كلذ ناكالوأ ةمفحو ةئاعل نذأ ام وأ

 ىلختلا نع هنلغش ام رو « هتيب ىف سلاجلاك هريصب هدنع ةوسنلا عامتجا نأ ىلإ ةبسنلاب وأ « نیلصلا ىلع دجسملا قيضيف

 ( لاوش نم ارشغ فکتعا مث « ربشلا كلذ فاكتعالا كرتف ) هلق . فاكتعالا دوصقم توفيف ةدابعلا نم دصق ال

 رخآ ىف فکتعا ىتح ناضمر ىف فكتمي لف د لضف نبا ةياور فو « فكتعا نأ الف عجرف د ىعازوألا ةياور ىف

 عمجيو « لاوش نم لوآلا رشعلا ف فکتعا ىح ناضمر ىف فكتتعي ملف ةيواعم ىبأ ةياود فو « لاوش نم رشملا

 ىلع ليلد هيف : ىليءامسالا لاق « هفاكتعا ءاهنا « لاوش نم رشعلا رخآ د هلوقب دارملا ناب لضف نبا ةياور نيبو هنيب

 لاوش ىف هفاكتعا ىف : هريغ لاقو « مارح هموصو رطفلا موي وه لاوش لوأ نال ء موص رينب فاكتعالا زاوج



 ۳۷۷ ۲۰۳ ۰۲۰۳۳ ثيدخلا
 سس آذآ

 ل

 هيف عرش نمل لمعلا ءاضق بوجو ىلع ةيكلاملا هب لدتساو « ابابحتسا ىضقت تناف اذإ ةداتعلا لفاونلا نأ ىلع ليلد

 ابجوز نذأتسن ىح فکشنال ةأرملا نأ ثيدحلا ىف : هريغو رذنلا نبا لاقو . ىتأيس امل هيف ةلالد الو « هلطبأ مث

 اهل نذأ اذإ ىأرلا لهأ نعو . ابعنمیف عجري نأ هلف هنذاب ناک ناو « ابجرخي نأ هل ناكهنذإ ںیغب تفکعا اذإ ۳

 برض زاوچ هيفو « مماغ ةجح ثيدحلا اذهو < كلذ هل سيل كلام نعو  تعساو كلذب مثأ ابعنم مث جوزلا

 لوغدلا دعب فاكدعالا نم جورخلا زاوج هيفو « دجسملا ىف نفكتميال نأ ءاسنلل لضفألا نو دجسملا ىف ةيبخألا

 لوأ نأ هيفو , موزللاب لاق نمل افالخ تاءوطتلا رئاس هنم طبنتسيو « هيف عورشلاب الو ةينلاب مزليال هنو , هيف

 ةعبرألا ةم"لا لاقو « ىروثلاو ثيللاو ىعازوألا لوق وهو حبصلا ةالص دعب فکتملا هيف لخدب ىذلا تقولا

 ىف هسفنب لخت اما نكلو < ليللا لوأ نم لخد هنأ ىلع ثيدحلا اولوأو  سمشلا بورغ ليبق لخدي : ةفئاطو

 اف لوخدلا دعب ةدابعلا نم جورخلا عنم نم ىلع لكشي باوجلا اذهو « حبصلا ةالص دعب هسفنل هدعأ ىذلا ناکیلا

 عناملا هل ضرع مث هب م امن إو فاکتعالا ىف عرش الو فكتمملا لخدي مل هَ هنأب ثيدحلا اذه نع باجأو
 دوك ذم

 نأ امإو « هنم جورخلا زاوج ىلع لخدیف فاکتعالا ف عرش نوكي نأ امإ نيزمألا دحأ مزاللاف اذه لمف « هکرتف

 نحل عرش ءاسنلا نال فاکتعالل طرش دجسلا نأ هيفو . حبصلا ةالص دمب هتقو لوأ نأ ىلع لديف عرش نوکی ال

 دجاسم ىف فاکتعالاب نم نتک الو عنملاو نذإلا نم رکذ ام عقوام اطرش دجسلا نكي مل واف تويبلا ىف باجتحالا

 هموپفم ذإ « دجسلا ف فاکتعالا نمل سيل هنأ ىلع ةلالد « ندرت سبا آه هلوق ىف : ةيلغ نب ميهاربا لاقو : نهتويب

 « هلجال لضفألا كرت ىلإ ىضفملا دسحلا نع ةعشان ابال ةريغلا موش هيفو « حضاوب سيل هلاق امو « نم رب سيل هنأ

 ال فاکتعالا نأ هيفو « هعطقو كرت هل زاج ءايرلا هلمع ىلع ىشخ نم نأو ء ةحلصم هيف ناك اذإ لضفألا كزت هيفو

 نوکت نأ طرتشيو « اهرتسيام امل لمجت نأ امل بحتسا دجسملا ف تفكشعا اذإ ةأرملا نأ هيفو « لاوش ىف هعم

 , اهتطساوب الإ نذأتست مل ةصفح نوكى ةشئاع ةبت رم نايب ثيدحلا قو . نيلضملا ىلع قيضيال عضوم ىف اهتماتإ

 ةشناع تيب ىف ةليللا كلت ناكهن وك كلذ ببس نوكي نأ لمتحيو

 دجسملا ف .ةيبخألا ساپ - ۷

 نع نمحرلا دبع ٍتفب ةرم نع دعم نب يجب نع كلام ان ربخآ فّسوي "نب هللا دبع اش - ۲۳۰۳

 فيكتمي نأ دارأ ىذلا ناکسلا ىلإ فرصنا انف « نکس نأ دارآ سم 'ىبلا نا » اهنع هللا ضر ةشلاع

 «فکتمی مف فرصا م ؟ نهب ”نولوفت "ربا لاقف . بنیز هابخو « ةصفح هابخو « ةشئاع هابخ : ةيبخأ اذإ

 ديعس نب يحب نع كلام قیرط نم | رصتخم هلق بالا ىف ىضاملا ثيدحلا هيف رکذ ( دجسملا ىف ةيبخالا باب ) هلوق
 ىف وه اذكو ىنييمشكلاو قسنلا ةياور ىف ةقئاع نع هلوق طقسو , ةشئاء نع ةرمع نع تاياورلا رشک أ ىف عقوف

 « اضيأ السرم هيف ىراخبلا خيش فسوب نب هللا دبع قيرط نم جرناتسلا ىف ين وبأ هجرخأو < املك تأط ولا



 او ریش تستی تخت جرج بت فاکتعالا باتك - ۴ ۳۲۷۸
 یجب نع دحاو ريغو كلام هاور : ىذمرتلا لاق « الوصوم فسوپ ن هللا دبع نع هجرخآ یراخبلا نأب مزجد
 لاقو , الوصوم ىحب رع سايلا هاورو ىققثلا باهولا دبع هلاسرإ ىلع اكلام عبات : ىنطقرادلا لاقو . السرم
 جرختسلا ىف يعن وبأ هجرخأو . یهتنا هنع فالتخا ىلع ديز نب داحو ضايع نب سن کلام عبات : ىليعامسالا
 بايلا ىف هثحابم تمدقت دقو « هواصو ةعامج ىلع انلصخ « الوصوم كلام رع عفان نب هللا دبع قيرط نم
 هلق ىذلا

 ؟ دجسلا باب ىلا هجئاومل فكتملا جري له صا - ۸

 امهنع هللا يضر نيسملا نب لع ىنربخأ لاق "یره"زا نع بیمش انريخأ ناملا وأ شرم - ۰
 رشعلا یفدحسلا ىف هفاکتعا ىف روت هيك وذا لوسر ىلإ تءاج اهنأ هن ربخأ ھل ىنلا جوز فص "نأ و
 باب تب اذإ یتح « اهبلقي اهم ا یا ماقف لقتل تماق دام مدنع رح « ناضمر نم رخاوال
 ىلع : يم ءىنلا اهل لاقف « هلي هللا لوسر ىلع اسف راصنالا نم نالجر نا هلع مآ باب دنع دجسلا
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 ایش اکب ولت ىف فذقی نأ تبع إو « ملا مليم مدا نبا نم غابي ناطيشلا
 [ ۷۱۷۱ ۰ ۱۲۱۹۰۳۲۸۱ ۰۳۱۰۱ ۰ ۲۰۳۹ ¢ ۲۰۳۸ : ىف هفارطآ - ۲۰۳۵ ثيدحلا ]

 ةضقلا لاتحال ماهفتسالا ىلع ةمجرتلا هذه دروأ (دجسملا باب ىلإ ةحئاوحل فکتعلا جرخ له باب ) هلق
 فالخلا اما و « هيف کما تب نع فقوتي ىتح فالخلا هيف ىنأتي ال ام دجسلا بابي كلذ هدييقت نکل « هل مجرتام
 نجرلا دبع ةباور ىف نابح نبا دنع ( هتريخأ لِي ینلا جوز ةيفص نأ ) هلق . ةدابعلا ريغب دجسلا ىف لاغتشالا ىف
 «بطخأ نا أرغصم ةناتحمو ةلمهع ىح تنب ةيفص یهو 8 ةيفص ىنث دح» نيسحلا نب ىلع نع ىرهزلا نع قعا نبا
 حييرصت قو . ىلاعت هللا ءاش نإ یزاغلا ىف اهيوز“ حرش قأیسو « ىحي مآ ىنكت تناكو ربخ سيئد اهوبأ ناك
 كلذ دعب دلو اع ايلع نال « كلذ لبق وأ نیئالثو تس ةنس تنام انآ معز نم ىلع در هتئدح انب نيسحلا نب ىلع
 « اريغص اهنم عمس نيح نيسحلا نی ىلع ناكو < اهدعب ليقو نيسمخ ةئس تنام انآ حيحصلاو « اهون وأ نيعبرأ ةنس

 عنصاک لوصول ةلع ابامحي ملف ةيفص نع ىلع دنع اهنأ ىلع ةلسرملا قيرطلا لمحو ةلوصوملا قيرطلا فنصلا دمتعاو
 ىف ةبتالا رممم ةياور ىفو ( هفاکتعا ىف هروزت لب هللا لوسد ىلإ تءاج انآ ) لۇق . هلبق بابلا ف كلام قيرط ىف

 اب نوكل كلذب ةيفص صاصتخانآ رهظي ىذلاو « كعم فرصنأ ىتح ىلجعتال : ةيفصل لاقو «نحرف هجاوزأ
 برقأ تناك ابتقفر توبب نآ. وآ « هدنع نپسولج ةدم ىف ىواستلا ان لصحمل هچ ارا اهمأف اتةهفر نع ا



 ۳۷۹ ۲۰۳۵ ثيدحلا

 ةيفصل لاقف « نقرفت مث هژاسن هيلا عمتجاف دجسلا ىف افکتعم ناك لرب ىنلا نا » ىلعملا نب ديعس نب ناورم قیرط
 ةياور ف داذ «ةماسآ راد ىف اهتيب ناكو » ةروكذملا ماشه ةباور ىفو ابيب اهلخدأ ىتح اممم بهذف « كتيب ىلإ كبلقأ

 نآل دیز نب ةماسأل كلذ دعب تراص ىتلا رادلا ىأ «دیز نب ةماسأ راد ىف اهنكسم ناكو » رمعم نع قازرلا دبع

 دجسملا باوب أ ىلاوح لي ىنلا جاوزأ تويب تناكو « ةيفص ايق نكست ثيحب ةلقتسم راد هل نكي مل كاذ ذإ ةماسأ
 بدآلا ىف ىفأيس اك ىرهزلا نع قيتع بأ نبا داز ( ةعاس هدنع تثدحتف ) هلق . فنصملا ةجرت ةحص نيبني اذهبو
 ىأ فاقلا نوكسو هلوأ حتفب ( ابباقي ابعم ماقف ) اهتيب ىلإ درت ىأ ( بلقنت تماق مث) هل . « ءاشعلا نم ةعاس د

 نکس دنع ىذلا » قيتع ىبأ نبا ةياور ىف ( ةلس مأ باب دنع دجسلا باب تغلب اذإ ىح ) هلوق ٠ اهتم ىلإ اهدرب

 ( داصن لا نم نالجر رم ) هلق . ةيفص تيب ناكم نابتال هيف نالجرلا هيقل ینلا ناكم ا نايب اذج .دارملاو « ةلس مأ
 ريضح نب ديسأ امهنأ معز « ةدمعلا حرش » ىف راطملا نبا نأ الإ « ثيدحلا بتنك نم ءىش ىف امهتيمست ىلع فقأ ل.

 ءراصفالا نم لجر هرصب أف » باوبأ ةلالث دعب ةيتآلا نايفس ةياور ىف عقوو , ادنتسم كلذا ركذي لورشب نب دابعو

 نأ ىلع لوم وه لب همدغ لصالاو : تلق « ةصقلا ددعت لمتحي : لاق مث مهو هنإ نيتلا نبا لاقو « دارفالاب
 امهدحآ

 ةرات لوقيف هيف كشر ناكىرهزلا نوكي نأ لمتحيو ءرخآلا نود ةبفاشملا باطخم امهدحأ صخ وأ رخال اعبت ناک

 سيلو « كشلاب « نالجر وأ لجر هشل » یرهزلا نع میشه نع روصنم نب دیعس ها ور دقف « نالجر ةرات و لجر

 ناك امهدحآ نأ نم هتمدق ام هبجوو « دارفالاب سنأ ثيدح نم رخآ هجو نم لس هاور معن « موپفم لجر هلوقل

 سعم ةياور ىف ( مب هللا لوسر ىلع ایلسف ) هلق . ةروصلا رکذ ىن ثيحو لصالا رکذ درفآ تم رخآلل اعبت

 اذإ هزاجأو هيف راس اذإ عضوملا زاج لاقيو « ین زاجأو زاج لاقي ایضم ىأ « ازاجأ مث علي ىنلا ىلإ ارظنف د
 ىلا ايأر املف» رمعم ةياور قو « هافلخ ىأ ةمجعملاو ءافلاب وهو ءاذفن مث » قيتع ىبأ نبا ةياور قو « هفلخ هعطق

 « امج رف اييحتسا هايأر ايلف » نابح نبا دنع ىرهزلا نع قحسإ نب نمحرلا دبع ةياور ىفو « ىثملا ف ىأ « اعرسا ۲
 . امهدر امچرو امهدصقم اکرت امهنأ ىأر ال لب امهدرام امهدصقم ىلإ نیبهاذ ارمتسا ول امهنأكو امیعوجر ببس دافأف

 فوذحم .ىث هيفو « هناهرکت ءیش انه سيلف ىثملا ىف انتی ىلع ىأ امحتف زوحيو ءارلا رکب ( اكلسد لع) هلق

 « افق ىأ یدوادلا لاق ماللا حتفب وهو « ايلاعت قب ىنلا امل لاقف » رمعم ةياود فو « اكنتيه ىلع ايشما هريدقت

 یه امتا) ه]ق . «لاعت لاقف هاعد هرصبأ املف « نايفس ةياور فو , ليلد ريغب هانعم نع هجرخأ دقو نيتلا نبا هركتأو

 نم ىتاسنلا داز ( امهيلع ريكو هللا لوسر اب هللا ناحبس الاقف ) هلق. « ةيفص هذه » نايفس ةياور ىف ( يح تنب ةيفص

 رخآ هجو نم ليعامسالل اذكو « سخا ىف ةيتآلا رفاسم نبا ةياور ىف هلثمو « كلذ هيبأ نع بيعش نب رشب قيرط

 نم هلو « لاقام امیلع رکو » بدالا ىف فنصلا دنع قيتتع ىبأ نبا ةياور ىو , هيف ىراخبلا خيش ناملا ىبأ نع

 . « اريخ الإ كب نظن له هللا لوسد اي لاقف » بشه ةياور ىو « امهيلع كلذ نيكف » رمغم نع ىلعألا دبع قیرط
 ىرحي هرمعم ةياور فو « قيثع ىبأ نباو رفاسم نبا ةياور ىف اذك (مدقلا غلبم مدآ نبا نم غلبي ناطيشثلا نا) هلو

 ىلا » لاقف ىلعالا دبع داز « ىرهزلا نع ىميشلا رمع نب نايثع قيرط نم هجام نبال اذكو « مدلا یرجم ناسنالا نم

 نانظت انوكت نأ اذه اكل لوقأ ام ١ قحسا نب نحرلا دبع ةياور فو حلا ؛ ىرحي ناطيشلا نا « انظ انظت نأ تفخ

 لخديف مدآ دالوأ سنج دارملا (مدآ نبا) هلوق . « مدلا ىرجم مدآ نبا نم ىرحي ناطيششلا نأ تدلع دق نكلو « ارش



 -فاكتمالا باتک_ ۳۳ ۳۸ ۰

 . ءاسنلا هيف لخدأف هممع فرملا نأ الإ ركذملا ظفلب (ليئارسا یب اي هلوقو ( مدآنباب) هلوقک ءاسنلاو لاجرلا هيف

 «ائيش لاق وأ اءوس » رمعم ةياور فو ۽ رفاسم نبا ةياور ىف اذك( اًئيش اكبواق ىف فذقي نأ تیدخ یناو ) هلق
 نأ تفخ ىلإ » ميشه ةياور فو « اءوس لدب ءارو ةمجعع « ارش » رمعم ثيدح نم دحآو دواد ىبأو اسم دنعو

 نم هدنع ررقت ال اءوس هب نانظب امهنأ ىلإ امهسنپ | لس ىنلا نأ تایاورلا هذه نم لصحاو « ئيش اکیلع لخدب

 كالما ىلا كلذ اممم ىضف» دقف نيموصغم ريغ امجال كلذ ناطمشلا امل سوسوب نأ امهلع ىشخ نکل و « امهناع] قدص

 ىور دقف « ىلاعت هللا هحر ىعفاشلا هلاق (ک كلذ لثم هل عقو اذإ امهدعب نا املعتو ةدابلل اح امهمالعإ ىلإ ردابف

 امهياع فاخ هنال كلذ امل لاق اما : یعفاشلا لاقف ثيدحلا اذه نع هلأسف ةنيبع نبا سلجم ىف ناك یعفاشلا نأ مكاحلا

 : تلق . هب ناکلج اًثيش امهسوفن ىف ناطیشا فذقي نأ لبق امل ةحيصن امهمالعإ ىلا ردابف ةمهتلا هبانظ نإ رفکلا

 هللاو « لئاطب تأی لو هعوقو دعبتساو اذه ةيفص ثيدح ىف نعطف رازلا لفغو « اهتفلسأ ىتلا قرطلا نم نيب وهو

 ليبس ىلع وه ليقو « كلذ ىلع هردقأ ىلاعت هللا ناو هرهاظ ىلع وه ليق « ىرحي » وأ « غلبي » هلوقو : قفوملا

 دئاوفلا نم ثيدحلا فو . ةقرافلا مدعو لاصتالا ةدش ىن اكرتشاف مدلاك قرافيال هنأكو « هئاوغإ ةرثكن م ةراعتسالا

 فكتعملا ةواخ ةحابإو « هريغ عم ثيدحلاو هعم مايقلاو هرئاز عسیشت نم ةحابلا رومالاب فكتعملا لاغتشا زاوج

 زرحتلا هبفو . مثإلا منع عفدیام ىلا مداشرإو هتمأ ىلع مب هتقفش نايبو « فكتعلل ةأرملا ةرايزو « ةجوزلاب

 ءاملعلا قح ىف دك أتم اذهو : ديعلا قيقد نبا لاق « راذتعالاو ناطيشاا ديك نم ظافتحالاو نظلا ءوسل ضرعتلا نم

 لاطبا ىلا بيس كلذ نآل صلخ هيف محل ناك ناو مهب نظلا ءوس بجوب العف اولعفي نأ ممل زوحي الف هب یدتقب نمو

 ايفن ايفاغ ناك اذ كح لا هجو هيلع موكحملل نيبي نأ ك احلا ىغبني : ءادلعلا ضعب لاق مث نمو « ملعب عافتنالا

 اذهب ءالبلا مظع دقو , هسفن ىلع كلذب برج هنأب رذتعبو ءوسلا رهاظع رهاظتب نم أطخ ربظب انه نمو . ةمهتلل
 ناحبس » لوق هيفو « اليل ةأرملا جورخ زاوج هيفد « نهلا رب ىنلا جا وزآ تويب ةفاضإ هيفو . معأ تاو فنملا

 لدتساو « مياس مأ ثيدح ىف اک هرکذ نم ءامحللو هليوهتو رمآلا میظعتا ثيدحلا ىف تعقو دقو « بجعتلا دنع « هللا

 نع ادئاز اريسي انمز ماقأو هتجاحل هفاكتعا ناكم نم جرخ اذإ فكشملا ىدامت زاوج ىف دمو فسوي یال هب

 دقو « دئاز لصاف دجسلا نيبو هنيب ناكةيفص لزنم نأ تبثي مل هنال هيف ةلالد الو « مويلا رثكأ قرغتسي لام ةجاحلا

 هيلع لديام ربا ف سیلو موي فصنب ريسبلا مهضعب دح

 ”نيرشع ةحيبص عبو بلا جورخو . ناکتفالا سیصاپ - ٩

 ی فا دع لاق كرابلا 7 لع ان دح لیعاسا ن نوا مج رم نب هلل دبع رم — ۳

 تمم له : تلق هنع ها یفر ردنا ديعس ابأ تلأس » لاق نا دبع نب ةملس باتمعس لاق ريثك یا نا

 لاة ناضنو نم طسوألا رشملا لإ هلا لوسر مم انفكتعا من : لاق ؟ ردقلا هليل كد قال هلا لوسر

 6 اهتيسنا إو «ردنا ليل تبرأ ین: لاقف نیرشع ةحيبص هل هللا لوسر انبطخل لاق « نیرشع ةحيبص انج رف

 با لوسر مم فكتعا ناكن مو « نيط وهام يف دجسآ ينأ تبار ناف هر و یفرخاوألا رشملا ىف اهوا



 ثيدحلا ۲۰۳۸۰۲۰۳٩۱ ۱ ۲۸١

 ةالصلا تمي قو ¢ ترطف ا تا لا حق 2 ءال یف یر امو دجسلا ىلإ سالا عج 3 . مجاز

 «هتدبجو هتبنرآ ىف نيطلا تاز 1 ءالاو .نيطلا ىف و هلا لوسر دجسف

 مالكسلا مدقت دقو « ديعس ىبأ ثيدح هيف 5 ( نيرشع ةحيبص لب ىنلا جورخو فاکتعالا باب ) هلق

 یهو نيرشعو ىدحإ ةليل تناك الف » هلوق نم كلام ثيدح ىف عقوأم ليوأت ةمجرتااب دارأ هنأكو , ابیرق هماع

 ٠ . نبا لاق « ابلبق ىنلا ةحيبصلا اهتحيبص هلوقب دارلا نأو كلذ هيجوت مدقتدقو « اهتحیهص هفاکتعا نم جرخ ىتلا ةليللا
 ١ لصتم ءىش لكو ؛ اهلبق وهو ةيشعلا ىلإ ىحضلا فاضاف ( اها وأ ةيدثع الإ اوثيلي مل ) ىلاعت هلوق لثم وه : لاطب
 E ةباور ىو «ءارلا رسكو هلوأ مضب ( تيدأ ) هلوق ٠ ا ناک ءاوس هيلا فاضم وېف ءىثب

 تيأد ) هلوق . نيسلا ليقثتو اهمضب ري ونلا حتفب ( اهتيسذ ) هلوق . امحتفو ءارلا مدقتب « تيأر د
 0 ةليل مونلا ىف هل لوقي نم ىأر هنأ هانعم : لافقل لاق « دجآ نأ تيأر » ىنممشكلا ةياور ىف ( دجأ
 دقو : تلق . ىسنيال كلذ لثم نال اهن مث اهسفن ردقلا ةليل ىأر هنأ ءانعم سیاو ءاذكو اذكاهتمالعو اذكو

 كلذب هل ربخلا وه ليريج نأ فنصبلا مدقت

 ةضاحتسملا فاکتعا بيساب - ٠

 تلاق اهنع كنا < یفر ةشئاع م نع 7 نع دلاخ نع میرز تب دز 58 ۹ اش بس ۷

Cl 2وا هلي نا لوسر م عم  PNاتضو اس را ٤ ةرفصلاو رجلا ی تاک « هجاوزآ نم"  

 « یلص یهو اهتمت تا

 نم ةضاحتسم ةأما لِي هلا لوسر عم فكتعا ) ةشئاع ثيدح هيف دروآ ( ةضاحتسلا فاکتعا باب ) هلق

 نم ةأرما هلوق نأ ىلع لمحي لاق نم لوقل در ظفلا اذه فو « ضيحلا باتک ی هيلع مالكلا مدقت دقو ( هجاوزأ

 ركذ مدقت و « تضاحتسا مب هجاوزا رم هما نأ لقنب مل هنال « قلعت هب نمل ىتاوللا ءاسنلا نم ىأ هئاسن

 نع روصنم ن ديعس ةياور ىف عقو ةجوزلا هذه ةيمست نأ انه كردتسيو « نييف فال و هدبع ىف ةضاحتسلا

 لاق » هيف دازو ثيدحلا ركذف هقيرط نم فنصملا هجرخأ ىذلا ءاذحلا وهو « دلاخ انئدح ةيلع نبا وهو ليعامسا

 . دادزاو اهنيع ةفرعم كاذب دافأف « ةضاحتسم یهو ةفكاع تناكة لس مآ نأ ةمركع نع ىرخأ ةرم دلاخ ةب انثدحو
 لعأ هللاو . تاضاحتسملا ددع كلذ

 هفاكتعا ىف امجكوز را ةرايز تيسإي - ۱

 نع باهش نا نع دلاخ نب نج را دبع ین لح لاق ثیلا ین دح لاق ربقع نب ديعس اشر - ۸

 ع هنربخأ هل "ینلا حوز ٌةیفص نأ امنع لا يضر نیسح نب ىلع

 ناک» نيسح نب لع نع یره “زا نع رمشماتبخآ سوپ نب ماشهانتدح دم ب هللا دبع گرو
 یرابلا حق ۹ 1 ج۳۱ م



 فاكتمالا باک _ ۳ ۸۲

 ناکو « کەم ف 0 یحمت ال يو تاب ةيفصلا لاقف « و اورو هدنعو دحسأا ىف هلي ینا

 را ۶ "ینلا ىلإ ار .ظنف « راصنألا نم نالجر يتلف « اهم ھا ئبلا ج 4 ا راد ىف اهتيب

 ناطيشلا نإ : لاق : هللا لوسر اي هلا ناحبس : الاقف « یخ تنب ةيفص اهم ءايلاعت : هني ثئنلا اه لاقف

 6 بش اکسفنأ ىف 3 نآ تش یاو « مدل یر ناسنالا نم ی ربک

 قيرط نم امهدحآ : یرهزلا نع نیپجو نم ةيفص ثيدح هيف رکذ (هفاکتعا ىف ابجوز ةأرملا ةدايز باب) هلق

 انه هقاسو , ةلسرم یهو رمعم نع فسوب نب ماشه قیرط یرخالاو « ةلوصوم ىهو زفاسم نب دلاخ نب نجرلا دبع

 نم هيف ام تشیب دقو , هظفل ىلع سخلا ضرف ىف رفاسم نبا قيرط نم انه روکذلا دانسالاب هداعآ و « رمعم ظفل ىلع

 ريثك یا ىلا عملا ظفل ةفاضإو « اکبولق ف » ىرخألا ةياورلا ىف هلوق لثم وه (اكسفنأ ف) هلوق . ایرق دئاوفلا

 ؟ هش نع فک أدي له تیساپ - ۲

 رم قیتع ىلأ نب د ن نع نایلس نع ء نأ ترشا لا ا ربع 8 ليعامسإ اش - ۴

 4 7 E هیفص نأا اممنع ا یر نیسح نب ىلع نع *یره زا

 2 ةيفص "نآ نیسح نب ىلع نع رخ "یره ه* زا "فيم لاو ناف ان دح هلا ربع ن ىلع اضشزیر

 را 37 راصنألا نم "لجر 200 2 'ىشم تمجر امف «”فكتمم وسو يلب ىنلا تأ اهنع لا

 یرج ًمدآ نا ن ی رج ”ناطيشلا "ناف ا وه : ناف لاق مرو هی ره "امت : لاقف ماعد

 «؟ اليل "الا "وه لهو : لاق ؟ اليل هت أ : نايفسل تلق . رمكدلا

 ( هسفن نع ) هلوقو « عفدي ىأ ةمومضم ةزمه مث ءار مدعب لادلا نوكسو هلوأ ح + ( أردي له باب ) هلوق

 . ىلصملا نم كلذ ىف دشأب فكتمملا سيل و « لعفلا هب قحليف لوقلاب عفدلا ىلع ثيدحلا لد دقو . لعفلاو لوقلاب ىأ

 « ةلوصوم یهو قيتع بأ نبا قيرط امهدحآ : ىرهزلا نع نيهجو نم اضيأ ةيفص ثيدح هيف فنصلا دروآ مث
 . نويندم هلك دانسالاو ؛ لالب نبا وه نامیاسو ۰ ركب وبأ هوخأو « سيوأىنأ نبا وه هخيش هللا دبع نب ليعامساو

 نبا قيرط نم انه روك ذملا دانسالاب هداعأو « نايفس ظفل ىلع هقاسو « ةلسرم یهو نافس قيرط ىرخالاو

 نب ىلع وه لئاقلا  ةئيبع نبا وهو ( نايفسل تلق ) هلوق ٠ اضيأ هيفام تذيب دقو ؛ هظفل ىلع بدالا ىف قيتع ىبأ

 دارلا سيلو ؟ ليللا ىف الإ نايتإلا عقو لهو ىأ (اليلالإ وه لهو ) هلوقو . ىراخبلا خيش ینیدلا نب هللا دبع

 ثيدحلا سفن ىف ةنييع نب نايفس نع كرابملا نب هللا دبع قيرط نم ىقاسنلا دنع عقو دقو . هعوقو نن لب هناكمإ ىنن

 « ةليل تاذ يب ىنلا تتأ ةيفص نا »



YAT ۲۰٤۲ ۰۲۰۱ ثيدحلا 

 حبنصلا دنع هفاکتعا نم جرخ نم ساب حا ۱۳

 ىبأ نا رلاخ لوحالا ناملس نع جرج نا نع نا چ رش 6 نم را دبع اشم — 4°

 لاق . ٍدیعس ىبأ نع 0 ی نع ور ندع اد نالو ع دیس ی حق هل ی نعرحيحت

 لَ هللا لوسر مم انفكتعا » لاق هنع لا یر ديعس ىبأ نع ةلس يبأ نع اتدح ديبل ىبأ نبا نأ نو
 عج ريلف فكتعا ناك نم : لاقق بب لا لوسر اناتأف ءانعاتم ان نیرشع ةحيبص ناك الف «طسوالا رسا
 هامسلا تج اهو لاق فكم ىلا مج ر الف .نيطو هام ىف سا یتیارو « ةليللا هذه تيأر ىنأف « هفكتمم ىلإ
 هقنأ ىلع تيأر دقلف ابرك دجسملا ناكو م ويلا كلذ رخآ نم ءامسلا تجاه دقل "قلاب هی وف « انطق
 « نيطلاو ءالا أ هتبن رأو

 قوتسم هيلع مالكلا مدقت دقو اضيأ ديعس بأ ثيدح هيف ركذ ( حبصلا دنع هفاكتعا نم جرخ نم باب ) هلق

 جرخيو سمشلا بورغ ليبق لخدي نأ كلذ دارأ نم ليبسو « مايالا نود ىلايللا فاكتعا دارأ هنأ ىلع لوم وهو
 دارأ ناف , سمشلا بورغ دعب حج صد رجفلا عولط عم لخديف ةصاخ مالا فاکتعا دارأ ناف ؛ رجفلا عولط دعب
 ثيدح ىف عقو دقو . اضيأ سمشلا بورغ دعب جرخیو سمشلا بورغ لبق لخدیف اعم ىلايللاو مايألا فاکتعا
 لقن ىلع بلبملا هلحو « مای لا نود ىلايللا اوفنکتعا مهنأب رعشم وهو « انعاتم انلقن نیرشع ةحيبص ناك الف د بابلا
 اوجرخ ءاسلا نا اذاف « موبلا كلذ ىف اهب مل ةجاح ال ذإ «٠ مونلاو برشلاو لک الا ةلآ نم هيلا نوجاتحي امو ما
 ناک اذاف د رخآ هجو نم « ردقلا ةليل یرحت باب » ىف مدقت دقو ؛ انجرخ لقب لو « انعاتم القا » لاق كلذل و ۰ اف اف

 ثيدحلاو ةدحاو ةصقلا ناف نيقب طلا نيب عمجم كاذبو « عجر نيرشعو یدح] لیقتسب و ةليل نرشع نم ىسع نيح
 ةع رکو لیصالا ةياور ف سیلو رنک الا اذک ( رشب نب نمرلا دبع انئدح ) هی ٠ ديعس أ ثيدح وهو دحاو
 نبا نع ) هلق . ةنيبع نبا وهو « نايفس انثدح نمحرلا دبعو د لاقف اقيلعت هدحو ینسنلا هركذو « رشب نبا » هلو
 ىبأ نبا یدیما داز ( نابلس نع ) هلوق . « خرج نبا انثدح د نايفس نع هدنسم ىف ىد يملا ةياود ىف ( خرج
 ديبل بأ نبا نأ نظأو » اضيأ لئاقلا وهو ةنيبع نبا وهو نايفس وه لئاقلا ( ورع نب دمع انثدحو ) هلق ۰ لس
 انثدح » لاق ناضس نع دمحأ هجرخأ دقو « ةلس ىبأ نع هب هوثدح خايشأ ةثالث هيف نايفسل نأ لصاحلاو « انئدح
 نبا وه وربع نب دمو « نظأو ه لقب مو « ديعس اب تعم ةبلس ىلأ نع ديبل نآ ناو ةبلس ىبأ نع وربع نب دمي
 ان ورقم الا ىراخبلا هل جرخ لو ئيللا ةمقلع

 لاوش ىف فاكتعالا سیساپ - ٤
 ةرم نع ديعس نب ج نع ناودَغ نب ليضفأ "نب دع اد مالس نبا وه دم اشو - ۱

 ىلص اذاف « ناضمر لک ىف فکس ب مفا لوسر ناك » تااق امنع لا يضر ةشناع نع نعرا دبع تنب



 فاکتعالا باتک مم 0 ۳۸
 و تک

 تعمم « ةبق هيف تبرّضف اه نذأف «فکت نأ منع هتتدأتساف لاق . هيف فکتعا ىذلا ”ةناكم لحد ءادتلا

 زادتلا نم هب وا لوسر فّرمنا الف . یرغآ ةبق تَبَرَسف اهب بنیز تععو « ةبق تبرضف فاو

 « اهارأ الف اهوع زا ؟ بلآ ؟ اذه ىلع نیلمام : لاقف « نه ربخ ربخأف ؟ اذه ام : لاقف « بابق مبدأ رمبآ

 » لاوش نم رشملا رخآ یف فكسعا ىتح ناضمر ىف کسی رف « تم :

 باب » ىف قؤتسم هيلع مالكا مدقت دقو « ةا نع ةرمع ثيدح هيف ركذ ( لاوش ىف فاکتعالا باب ) ِهْلَق

 ىف ( هناكم لخد ةادغلا لصاذاف ) هلوق . « مالس نبا وه» ةميرك ةياور ىف ( دمع انثدح ) لوق . « ءاسنلا فاكتعا

 ديدشتو ةلمهمب « لح » ینبهشکلا ةياور

 اکا اذإ هيلع رب ل نم بيس و - ١6

لا دبع نع عفان نع رع نب لا ديبع نع ناملس نع هيخأ نع فا دبع : , ليعامسإ اش - ۲
 هل

 فکسعآ نأ ةيلهاجلا ىف تر ین هللا لوسراي » لاق هنأ هنع هلا یفر باطلا ن ره نع رع نبا

 « هليل قكسعاف . رفت فوآ : يا هل لاقف « مارحلا دجسلا ىف ةلي

 هثحابم تمدقت دقو « ةليل فاکتعا هرذن ىف ربع هصق هيف ركذ ( اموص فکتعا اذإ هيلع ري مل نم باب ) هلوق

 «البل فاکتعالا باب » ی

 لسا مث فكي نأ ةيلهاجلا ىف ردن اذإ اپ - ۹

 ريع نأ » رع نا نع عفان نع هللا دین نع ةماسأ وبأ انثدح ليعامسإ "ندیم اش - ۷۰۸۳

 : هب هللا لودر هل لاقف دليل لاق هارآ : لاق  مارحلا دجسلا ىف فکس نأ ةيلهاجلا ىف ر ذب "هنع فا ضر

 « كرذتب رفؤأ

 ةصق هيف رکذ ؟ ال مأ كلذب ءافولا همزاي له ىأ ( لسآ مث فكنتعب نأ ةيلهاجلا ىف رذن اذا باب )هلو
 اضیآ ربع

 دننلاب نيبلا قحلأ هنأكو « سا مث ةيلماجلا ىف اناسنا ملكيال فاح وأ رذن اذإ » رذنلا با وبأ ىف هل مجرتو

ب ءافولا بحي ىح رفكلا ىف دقعني نیمار رذنلا نأ ىلإ ةراشإ هبفو , قيلعتلا ىف امكارتشال
 ف اتسو « لس نم ىلع ا

 خيش ديبع وه كلذ لئاقلاو « هنظأ ىأ هلوأ مضب ( ةليل ءادأ لاق ) هلق . ىلاعت هللا ءاش نإ دذالا باتک ىف هثحابم

 كش ريغب ةماسأ ىبأ نع ىرخخأ قيرط نم هريغو ليعامسالا هاور دقف « هسفن ىراخبلا وأ ىراخبلا

 ناضمر نم طسوألا رشملا ىف فاكتعالا بسا -۷

 یضر ةريرع ىلأ نغ حلاص بأ نع نيصحت یبا نع رکیوبآ انتدح ایش ییا ھا دبع شو - + ی

 نکا هيف ضبق"یذلا ماعلا ناك الف «مايأ ةرشع ناضمر لک ىف فکس قاع ىنلا ناک» لاق ”هنع ها 0



A» ۲۰4۵-۲۰4 ثيدحلا 

 « اموي نيرشع

 [؛ةقه : ىف هفرط - ۲۰66 ثيدحلا ]

 رشعلاب صتخال فاكتعالا نأ ىلإ كلذب راشأ هن اك ( ناضمر نم طسوالا رشعلا ىف فاکتعالا باب ) هلق

 نایثع وه هلوأ حتفب نيصح وبأو , شايع نبا وه ( ركب وبآ انئدح ) هلوق . لضفأ هيف فاكتعالا ناكنإو ريخألا
 نع مدآ نب یح ةياود ىف ( مايأ ةرشع ناضمر لكى فكتعي ) هلو . نویفوک خاص ىبأ ىلإ دانسالاو « مداع نبا

 فاکتعالا ىلع لر هتبظاوم : لاطب نبا لاق «ناضمر نم رخا والا رشعلا فکس » ىفاسنلا دنع شايع نب ركب ىنأ

 اوكحرت « نيباسلل ابجي : لوقب ناک هنأ باهش نیا نع رتنلا نبا ىور دقو « ةدكؤملا نئسلا نم هنأ ىلع لدت

 نم ادحآ نأ معي مل هنا كلام لوق مدقت دقو . ه ا هلأ هضبق ىح ةنيدلا لخد ذنم هكرتي مل رم ىنلاو « فاكتعالا

 ضبق ىذلا ماعلا ناك الف ) هلوق . دن يال كلل ناو نجرلا دبع نب ركب اأ الإ فکتعا فلسلا
 هتمال نيبيل ريخلا لامعأ نم رثكتسي نأ دارأف هلجآ ءاضقناب لع ب هنأ كلذ ىف ببسلا ليق ( نيرشع فکتعا هيف
 هضراعي ناك ليريج نأ هف ببسلا ليقو « ملاوحأ ريخ ىلع هللا اوقلمل لمعلا ىصقأ اوفلب اذإ لمعلا ىف داهتجالا

 فکتمب ناکام ردق فکتعا كلذلف نيترم هب هضراع هيف ضبق ىذلا ماعلا ناك ابلف « ةرم ناضمر لك ىف نآرقلاب

 ضرعي ناكو » ةب الصتم پابلا ثيدح رخآ ىف شايع نب ركب ىبأ نع دانه نع هجام نبا دنع نأ هديؤيو . نيت سع

 نوكي نأ لمتحي : ىبرعلا نبا لاقو . نيت هيلع هضرع هيف ضبق ىذلا ماعلا ناك ايلف « ةرم ماع لك ىف نآرقلا هيلع
 لاوش نم ارشع هلدب فكحتعاو هجاوزأ نم عقو ام ببسب ريخألا رشعلا ف فاكتعالا كرت امل هنأ كلذ بيس
 ىف فكتعا اع] هنأ كلذ نم ىوقأو . ها ناضمر ىف رشعلا ءاضق ققحتیل نيرشع هيلي ىذلا ماعلا ف فكتعا

 نبا هحصصو دواد وبأو هل ظفللا ١ دلا هجرخأ ام كلذل لديو « ارفاسم هلبق ىذلا ماعلا ناك هنال نيرشع ماعلا كلذ
 لف اماع رفاسف , ناضمر ند رخاوالا رشعلا فكتعي ناك زب ىنلا نأ د بمک نب "بأ ثيدح نم هريغو نابح

 كرت ببسب ةرم نوکسف بدلا ددعتب ةصقلا هذه ددعت لمتح و « نیرشع فکتعا لبقملا ماعلا ناك الف « فکتعی
 قالطاب رهاظلا ناف ةمجرتلل ثيدحلا ةقباطم امأو . نيت نآرقلا ضرع ببسب ةرمو رفسلا رذعل فاكتعالا

 ىرخألا تاياورلا ىف دمقملا ىلع ةياورلا هذه ىف قلطملا لمح هنأ وأ طسوالا رشعلا كلذل نيعتيف ةيلاوتم اهنأ نيرشثعلا

 رخت نأ 4 ادب مث فکتس نأ دارأ نت ساپ - ۸

 دن "یی ىتدح لاق *یعازوألا ان ربخآ للا هدبع ان ربخآ ٍنسحلا وبأ لتاقم نب , دم شرم - ۵۰

 نكس نكسب نأ رک ذ هلك لا "لوسر "نأ » اهنع نا “يضر ةشئاع نع نمرلا دبع ت تنب ةرمک ىن دح لاق ديعس

 اذن تال ةواتست نأ ةعلاع ةمنح اسو «اه نواف كاع داسا + نامر نم رخاوألا لا
 اب ىلإ ف رصنا لص اذإ ب “فا ؛لوسر ناكو : تلاق . اهل ىنبف هاني ترم شحج هتنب ”بنيز كلذ تار

 ؟ اذه َندرأ ربلآ مع هللا لوسر لاقف . بنيزو ةصفحو ها : اولاق ؟ اذه ام : لاقف ةينبألا رصبأف

 ۰ لاوش نم ارش فکصا فا . جرف . فكتب نأ ام



 فاکتعالا باتک - ۳ ۲۸۹

 تمدش دقو ؛ ةفئاع نع ةر ثبيدح هف وو ( جرخ نأ هل ادب مث فكتمي نأ دارأ نم باب ) هلوق

 رهاظ وهو « هيف لوخدلا لبق هکرت لب « هنم جرخ مث فاكتعالا ىف لخدي مل هناب مزجلا ىلإ ةراشإ هيفو « هثحابم

 هيف فلاخ نل افالخ قابسلا

 “4 ۶ ر

 لسفال تيبلا ”هّسأر لخدی فكشملا باپ - 9

 نع ةورع نع یره“ زا نع رمعَم ان ربخآ 7-5 ی ماش ان دح رم ن هلا دبع اشم بس °“

 اا دا ےب ا 5 هل ۸ ہک لو ۳

 اهن رجح ىف یهو دجسلا ىف فکستعم "وهو ضئاح "یهو هاب 'ىنلا لج
 ۳9 ر

 ر تناک اهن » اهنع نا یر ةشئاع

 ¢ 30 اواني

 نع ىرهزلا نع رمعم قيرط نم ةشناع ثيدح هيف دروآ ( لسغلا تيبلا هسأر لخدي فکتعلا باب ) هلوق

 رم هنأ نم موو اقافتا ركذم سأرلا : ( هيبنت ) . فاكتعالا لئاوأ ىف هيلع مالكا مدقت دقو « ابنعةورع

 مهديغو ءابقفلا
 .اثیدح نيثالثو ةعست ىلع ةعوفرملا ثيداحالا نم فاکتعالاو ردقلا ةليلو خیوارتلا ثيداحأ تلمتشا (ةمتاخ )

 امج رخ ىلع لسم هقفاو ثيداحأ ةعست اهنم صلاخلاو ؛ ائيدح نوثالث ىضم عفو هيف اهنم درکلا  ناثيدح اهنم قلعملا

 ةباحصلا نع داثالا نم هيفو « ةليل نيرشع فاکتعا ىف ةريره ىبأ ثيدحو ردقلا ةليل ىف سابع نبا ثيدح ىوس

 نبا رثأو « كلذ ىف یرهزلا رثأو « لوصوم وهو حيوارتلا ف بمک نب بأ ىلع سانلا عمج ىف رع رثأ مهدعب نف
 لعأ هللاو . نيرشعو عبرآ ةليل ردقلا ةلبل سالا ىف سابع نبا رثأو ؛ ردقلا ةليل ىف ةنيبع



 ۳۸۷ ۲۰۷ ثيدحلا

 4 برا مرحو میبلا هللا لحأو : [ ةرقبلا ۲۷۵ ] ىلاعت هللا لوقو

 ( کنی اهنوريرلت ةرضاح راحت نوکست نأ الإ ) : | ةرقبلا ۲۸۲ ] هلوقو

 الإ )لوقو ( ابرلا مرح و عیب هللا لحأ و 2 ىلاعت هللا لوقو . عوببلا باتک . ميحرلا نمحرلا هللا مس ) هلوق

 « عيب عج عوببلاو . نيتيالا رذ وبأ الو نسنلا ركذي لو « رثكالل اذنك (كنيب مور الت ةرضاح ةراعت نوكت نأ

 عمجأو . رخآلا ىلع امهنم لك قلطيو « هلوبق ءارشلاو « نشب ريغلا ىلا كلم لقن عببلاو ۰ هعاونأ فالتخال عمجو

 ىف هل هلذبي ال دق هبحاصو ابلاغ هبخاص دي ىف ام قلعتت ناسنالا ةجاح نآل هيضتقت ةكحلاو عيبلا ذا وج ىلع نوهلسملا
 ابمسأ لاوقأ اهيذ ءاملعلاو « عيبلا ذاوج ىف لصأ ىلو ألا ةيألاو ؛ جرح ريغ نم ضرغلا غولب ىلا ةليسو عببلا عيرشت

 ىرخأ اعويب عراشلا عنم دق نكل « عبجلا ةحابإ ىضتقيف عیب لكل وانني موهع ظفل ظفللا ناف « صوصخم ماع هنأ

 هتنیب لب لمقو  صوض ا هب دیرآ ماع ليقو : هعنم ىلع ليلدلا لدی ال مب صوصخ ةحابإلا ق ماع وېف ابمرحو

 مو دېما عيبلا ف ماللا نأ عبارلا لوقلاو . معي ماللاو فلالاب ىلحلا درفلا نأ ىضتقت لاوقالا هذه لكو « ةنسلا

 . لبق نم عرشلا هلحأ ىذلأ ىأ ( عیبل هللأ لحأو و هلوقب ديرأف اعوسب مرحو اعوسب عرشاا حابأ نأ دعب تلزت

 . ذرعلا ىلع نام ألا ءانبل ثنحلا اهب عقبال تناك نإو اعیپ یمست ةدسافلا عويبلا نأ ىلع لدت هريغو یعفاشلا ثحابمو
 ةلجؤملا عويبلا ىف ال." . ءداحلا عويبلا ىف ةراجتلا ةحابإ ىلع لدت یرخالا ةيالاو

 ىف اورشتتاف ةالصلا تيضق اذاف) : [ ۱۱ - ۱۰ هما ] لجو رع هلا لوق ىف ءاجام اپ - ١

 الا اوضقن اون و ةراجت اوأر اذاو . نوحلقت کلم ًاريثك هلل اوءرك ذاو « هللا لضف نم اوغتباو ضرألا

 : [ ءا- 7 ؟5] هوقو ( نيقزارلا ربخ لاو « ةراجتلا نمو وحألا نم ريخ هللا دنعام "لق ءامثاق لوک رو

 کنم ضار نع ةراجت نوکست نأ الإ لطابلاب کن اوما اوك اتال )

 رد ۰*۰. الس وبأو يسا نب ”ليعس ىنربخأ لاق یره زا نع بیم انن دح لاق ناملا وبأ شو - ۷
 6 زا نا رلوسر نع ”ثيدحلا راک ةريره أ نإ 0 نرو کنا DP لاق هنع نا ىر ةريره ابأ ن نج را

 فوخ دو ؟ ةرره یی ثيدح لث ب هللا لوسر نع نوید ال راصنألاو نيرجاملا “لاب ام : نولوقتو
 ءاوباغ اذإ دَعشأف « ینطب هلم ىلع لب هفا لوسر مّرلأ ”تنكو قاوسألاب قفصلا ملي ناك نیرجاهلا نم

 فصلا نیکاسم نمر ائيكسم ٠ما تنکو « مملاومأ لع راصنألا نم ىنوخإ لی ناكو . اون اذإ ظّفحأو 2 22 9 ۶ ے ۳ 2 اب ا

 هذه ىتل اقم ىذفأ ىت> هيوث ”دحأ طس نا هنإ : هث دم ثيدح ىف لب شا لوسر لاق دقو « نون نيح ىعأ



۳۳۸ 
 . ٠عويبلا باتک- مو

 2 ر 1 ع 0 8 ,e 2 ۳ سم که

 اذ| یتح < ىلع ةرف ”تظسدف ؛ ل وفا ام یعو الإ هيون هيلا ممجت 3
 ىلإ اهتهج هتلاقم هلی هللا لوسر یضق

 دبع لاق : لاق هج نوع هيبأ نع دع ها ربا انثدح هللا دبع ن زيزملا دبع اشو - ۲.۵۸

 دعس لاقف « یی نب دعس نيبو ىنيب یب ا لوسر ىخآ نب دلا ان دق ا د نع فا يضر رفوع نب نه را

 « اهنع تال تلت تي وح "یتجوز "ی 'رظناو « ىلام فمن كال سقف ۱ الام راصنألا هک[ نإ میب را نا

 قوس لا ؟ ةرا مین قوس نم له « كلذ ىف ىل ةجاحال : نحرا دبع هل لاقف لا . ایتجوزت تلخ اذاف

E RA 2 4 
 ۱ 7 و رص 22 05 ا

 هيلع نحراا دبع ءاح نأ ثبل اف « "و دعلا 127 لاق . نو طقاب یاف نهرا ربع هيلا ادتف لاق . عاقنيق

 ک: لاق . راصنألا نم سا : لاق ؟ سو : لاق . من : لاق ؟ تجاوزت : لا لوس لاقف « ةرفص أ

 « ءاخب ولو )و : هل ىنا "ل لاقف - بهذ نمر اوت وأ بهذ نم ةاون ٌةهنز لاق ؟ تة

 [ ۳۷۸۰ : ىف هفرط - ۲۰۸۸ ثيدحلا ]
 ۶ 2 ١ 5 ی هل م

 دبع مرق » لاق هنع هَل یفر رسأأ نع ليج" انثدح ریه ز انثدح شو ی دجآ اش - ۸

 یتلا یخاف نیل فو ی نهرا
 ¢ "یراصنالا عيب را ۳۳۸ دعس نيبو 05

 لاقف ¢ ی اد ناکو

 اف « قولا ىلع ىد « كلامو تالهأ ىف ت لا را : لاق . ئ ٌجوزأو نیفصن یلام كماقأ : نحرا ديما

 ةرفص نم ٌرَضَو هياعو ءاف لا ءاش اموآ- ریبن . هل زنم لهأ هب ىنأف ءانمتو طق أ لضفتسا یتح مِجَر

 ء۶ ےس ا < 07 7 ما
 0 ر

 ةلوت : لاق ؟ اهيلا تقس ام : لاق . راصنألا نم اما تجوز هللا لودر اب : لاق ؟ بسم : تلي ینا هل لاتف

 « قاشب ولو وأ لاق - بهذ نم ةاون نزو وأ - ربهذ نم
 [ ۱۳۸۹ > TAY < ONY ¢ oles ۵ ۸ ۲ « ۲۹۳۷ ۰۳۷۸۱ ۰ ۲۲۹۴ : ىف هفارطآ - ۲۰٩ ثيدحلا 1

 ۱ ۳ 0 ۱ ١

"هل ”ىطر سابع نبا نع ورع نع "نایفس ان دح دع نب هلا دبع دو - ۰
 تناك » لاق ایبنع 

 ۳9 00-5 : ا ۳ 1 ا ۴ ,Fa را ری هنر

 کیلع سیل ) تا زف « هيف اوم ات مهتأكف مالسإلا ناك اف « ةيلهاجلا ىف اوا زاجلا وذو ةنمو ظاکع

 ل 2 5 < . a مے ےل ہہ ۶

 » سابع نا اهأرق . جا مساوم یف ( کبر نم الضن اوت نا حانج

يضق اذاف ) لجو زع هللا لوق ىف ءاجام باب ) هلوق
 ( هللا لضف نم اوغتباو ضدالا ىف اورشتناف ةالصلا ت

 0 امہماتب نيتيالا ةع رک ةياور ف قاسو ۰ نيتيالا رخآ ىلإ ىأ« نیتیالا» ینو « رذ یال اذك (ةروسلا رخآ ىلإ

و )كنم ضارت نع ةراعت نوک نأ الإ لطابلاب نیب کلاومآ اولک اتال ا هلوقو ) هلوق
 اهنم ذخؤي لل والا ةيالا

لصفاا ءاغتبا موم قیرط نم عببلا ةبعورشم
خاو < بسكتلا عاونأو ةراجتلا لمشي هال 

 روك ذملا سالا ف فلت

 لاق و ؛ نيبلسملا ىلع كلذ رظح لف تبسلا موي كلذ عنم ىف باتکلا لهأ ةفلاخ ابنتك . ةحابإلا ٠أ ىلع شک الف



 ۳۸۹ ۷:۵۰ ۲۰۸۷ ثيدحلا

 هدنع ءیشال ىنذلا رداقلل بوجولا لعد 6 بسكشلا قيطبال نمو فافك هل نم ةحاب الا ىلع وه : حراشلا یدوادلا

 برغأ و . ةعجلا ريسفت ىف نيّبآلا ريسفت ةيقب اوا بسکتلا ىلع ةردقلا عم هيلع مرحب وهو لا وسلا ىلا جات الثل

 هلوق ىنعي « برقأ اهنع ىهنلا ىلا یبف ةريخالا الإ ةراجتلا ةحاب] ىف ةرهاظ ةروكذملا تايآلا نا : لاقف حارشلا ضعب
 « اهمذ ىلا يشأ مث نف « ةروكذملا ةفصلاب ةديقم ةروكذملا ةراجتلا ناب باج مث ( حلا اوم وأ ةرامت اوأد اذاو و
 امأو ( هللا لضف نم اوغتباو إل هلوق ةمجرتلا هذہب ىراخبلا دارم نأ ربظي یذلاو . مذت مل ضراعلا نع تلخ ولف
 هلوقو . یضارتلاب ةحابملا ةراجتلا دیسقت اپیف ةيئاثلا ةيآلاو « باوبأ ةينام دعب ی: ةجرتب هدرفأ دقف اف ةراجتلا ركذ

 نأ الإ ) هلوق و . ضعب لام كضعب ذخأيال ینملا وأ « مرع ىف هفرصبال تانا لك لام ىأ € مكلاومأ 2١
 ةراجت كاب تلصح نإ نك-ا « لطابلاب منيب ملاومأ اواكأت ال ريدقتلاو اقافتا عطقنم .انثتسالا ( نوكت
 فرط وهو « ضارت نع عيبلا اما » اعوفرم ديعس ىبأ ثيدح نم دواد وبأ یورو « لطابب سيلف اهب متيضارتو
 هلاجرو « اضر نع الإ نایب قرفتیال » لاق قب ىنلا نأ ةبالق بأ لسرم نم ىربطلا یورو « ليوط ثيدح نم
 لاق ةريره وبأ لاق : لوقي مث . ريخ : هل لوقي الجر عياب اذإ ناك هنأ وربع نب ةعرز ىبأ قيرط نمو « تاقث

 رابخلا ىف مالكلا ىنأ.سو ء اضيأ دواد وبأ هجرخأو ءاضر نع الإ  عمبلا ىف ىنعي  نانئا قرتفيال » مب هللا لوسر
 الط نمل هللا قزر نم قزر ةراجتلا : لاقف ةبآلا هذه الت هنأ ةداتق نع ديعس قيرط نمو . ىلاعت هللا ءاش نإ ابيرق
 بيسملا نإ ديعس ىربخأ ) هلوق . ةريره بأ ثيدح لوألا : ثيداحأ ةعبرأ بابلا ف ىراخبلا ركذ مث . اهقدصب
 نع » لاقف ىرهزلا نع كلام قيرط نم للملا باتک رخاوأ ىف مدقت دقو « بيعش ةياور ىف اذک ( ةلس وبأو

 قيرط نم ماصتعالا ىف ىتأ سو « ةرصتخم جرعالا نع هقيرطو « مهنم لك نع ىرهزلا نع حج وهو « جرعالا
 نم قوخ] نا د ةريره ىبأ لوق هنم دوصقملاو . كانه ثيدحلا ثحابم تمدقت دقو هنم مأ ىرهزلا نع نايفس

 اهدمب ءافلا نوکسو نيسلاب ىسباقلا ةباور ىف عقوو - ةلمبملا حتفب قفصلاو « قاوسالا قفصلا مهلغشي ناك نيرجابملا
 ةراشإ رخآلا فكب امهدحأ فيك برض عببلا موزا دنع اوداتعا مهنال ةقفص ةعببلا تيمسو « عيابتلا هب دارملاو فاق
 كلذ عوقو هنم ةلالدلا هجوو . هل راص ام ىلع ترقتسا دحاو لك دي نأكسف ٠ یدیالا ىلا فاضت كالمألا نأ ىلإ
 . هنع ةبيغ هل نكست لف ىأ توقلاب اعنتقم ىأ (ینطب ءلم ىلع) هلوق ۰ هل هريرقتو هيلع هعالطاو مب ىنلا نمز ىف
 سبلت ةءارد : زازقلا لاقو « ططخم بوث یه : بلم لاقو٠ انولم ءاسك ىأ ملا رسكو نونلا حتفب ( ةرمن ) هلوق

 هجو نم كانه ريخآلا مالكلا اذه قاس هنال « للعلا باتک رخاوآ ىف هثحابم ةيقب تمدقت دقو . ضايبو داوس امف

 هلق  فوع نب نمحرلا دبع ثيدح ىناثلا ثيدحلا . ماصتعالا باك ف كلذ نم ءىش ىنأيو « ةريره ىلأ نع رخآ
 ىف معن ىنأ ةياود ىف ( فوع نب نمحرلا دبع لاق : لاق ) هلو . فوع نب نمحرلا دبع نب ميهاربإ وه ( هدج نع )

 « نمحرلا ذيع دنسم نم ويف فوع نب نهحرلا دبع نع هدنسب دعس نب ميهأرب | نع ىف اما يحب قیرط نم « جرختسلا »

 لاقف دعس نب ميهاربا نع سيوأ ىبأ نبا وهو هللا دبع نب ليعامس] نع « راصنالا لئاضف » ىف فنصملا هج رشا دقو

 اذه ىف ىتلا قيرطلاب ىل نيبت دقو « لسرم قيرطلا هذه نم ومف « خلا یخآ ةنيدملا اومدق ال : لاق هدج نع هيبأ نع د
 دعس ) هلوق . ءادردلا ىبأو نالس ةصق ىف ةاعاؤملا تقو نایب مایصلا ف مدقت ( ىخآ ) هل . لوصوم هنأ بابل

 ىرابلا حف © ع ج۳۷ - م



۳۹۰ 
 عوييلا باک - ۳4

 ىأ « تلحم و « كلجال ابتقلط ىأ ( ابنع كل تلزت ) هلوق ۰ « داصنالا لئاضف » ىف هتجرت ركذأس ( عيبرلا نبا

 لاق « ىلاعت هللا ءاش نإ حاکسلا باتک نم « ةملولا » ىف قوتسم ثيدحلا اذه ىلع مالكا تاسو . اهتدع تضقنا

 فصن موطعيو لمعلا نيرجاهملا اوفکب نأ راصنالا لب ىنلا لأسي نأ لبق دعس نم لوقلا اذه ناك : نيتلا نبا

 ۰ مهلا قوسلا بسن دوهبلا نم ةلبق : فاق اهدعب نونلا مضد ةين اتحتلا نوكسو فاقلا حتفب (عاقنيق ) هلو ةرغلا

 « اضيأ ابحتف ىح دقو « ًاضيأ باوص وهو ىبباقلا خسف شك أ ىف نونلا رسكب عاةنيق طبض هنأ نيتلا نبا ركذو

 . ةراجتلل قوسلا ىلا باهذلا مواد ىأ ( ودغلا عبات ( هلوق . ةلءبقلا ةدارا ىلع ةكرتو 3 یا ةدارإ ىلع عاقنیق فرص

 نعو ديمح نع قرط نم فنصملا هدروأ دقو . ةروكذملا فرع نب نمحرلا دبع ةصق ىف سفأ ثيدح كلاثلا ثيدحلا

 ىف عقوام الإ نحرلا دبع نع هل اسنأ نأ اهم ءیش ف سیل و « سنا نع مواك بیهص نب زيزعلا دبع نعو تباث

 ی هللا لوسد ىف آر : لاق فوع نب نمحرلا دبع نع » لاقف سنأ نع زيزعلا دبع قيرط نع یاسناو لسا ةياور

 نایب و سن أ ثيدح ىلع مالكلا یتایسو , ةعامبا هاور اک هنع ظوفحم او « كلام نع هب درفت ةدابع نب حود نأ ركذو

 ةءباحصلا ضعب لاغتشا نيثدحلا نيذه داريا نم ضرغلاو . ىلاعت هللا ءاش نا « ةملولا » ىف ابفالتخاو هقرط دئاوف

 ةبحلا نم بسکلا نم ىلوأ اهوحنو ةراجتلا نم بسكلا نأ هيفو « كلذ ىلع هريرقتو لب ىنلا نمز ىف ةراجتلاب

 هيلع مالكا . مدقت دقو , مالسالا ىف اهريرقتو ةيلهاجلا قاوسأ ركذ ىف سابع نبا ثيدح عبارلا ثيدحلا . اهوحنو

 اوحرط ىأ «اوم'أت » و « ةمات انه ناكف « مالسالا ءاجو ىأ ( مالسالا ناكو ) هيف هلوقو « جا باتک ءانثأ ىف

 ذاشلا نم ةدودعم « جلا مساوم ىف د سابع نا ةءارقو « مثالا نم ارذح جحلا ىف ةراجتلا او رت ىتعملاو « مثالا

 نآرقب سیل و ةجح وهو هدانسإ حص ىذلا
۱ 

 ۱ تاببتشم امهتییو « نيب مارو نيب لالا ساپ - ۲

 ْ 1 5 E 2 ۳م

 "نب "نام تەم لاق ىبشلا نع نوع نبا نع ىدَع یآ "نا ین دخولا ن ۸۳ قاض - ۵۱

ور فو ات دح ةنيیع "نا انك دح لا رلبع نب لع شی و. ع 22 ىنلا تمس لوق هنع 21 ىر ریش
 نع 

 ىلأ نع ةنيبع نب اتن لح ردح "نب هللا دبع نص و . ع الكم ىنلا نع ريشب نب نامنلا تعم لاق *ىمشلا

 ريثك نب دع اشر . ع مینا نعایهنع هلا ذر ریش نب نامتلا تعم “ىلا تمم لاق ةورف

 الحلا » غیا لاق : لاق هنع لا یطر ريش نم نامنلا نه ىلا نع ةورف یآ نع *نایفس انبخآ
7 ۰ ۱ 2 ۳7 ۰ 

 ارتجا نمو « كلر أ نابتسا الل ناكرمثإلا نم هبلع کام هلو یف اش روما او رب مارحلاو « ن

 ر "نا ل وح منی نم « وفا یه یعامم او . "نابت ام مقا و نا تشزآ _مثإلا "نم هيف هش ام ىلع

 6 همقاوب نأ

 « ةدايزو ةمجرتلا ظفلب ريشب نب نامنا تیدح هيف ركذ ( تابيثشم امینی و نيب مارحلاو نيب لالحلا باب ) هلو



 ۳۹۱ ۲۰۵۲ - ۲۰۵۱ ثيدحلا

 دبع قرط نم الوأ هدروأف « ىعشلا نع ةورف ىبأ نع نيقيرط نم ةيناثلاو « هنع یمشلا نع نيقيرط نم هدروأف
 ىبأ نع ةنييع نبال ثيدحتلاب ةرات حرص ىعشلا نع ةورف ىبأ نع ةنييع نبا قيرط نم مث ىعشلا نع نوع نب هتل
 هیدحتب هيف حرصف ةنييع نبأ نع هدنسم ىف ىديجلا هجرخآ دقو « ىعشلا نم ةورف ىبأ عامسب حيرصتلاب ايناثو ةورف
 «ٍ هللا لوسر نم ناعنلا عامسب و ربذملا ىلع نامنلا نم ىعشلا عایب و یعشلا نم ةورف یآ عایسب و هل ةورف ىنأ

 «جرختسلا» ىف يمن وبأ كاذب حرص اك هظفل ىلع هقاسو ةورف يأ نع ىروُتلا وهو نايفس قيرط نم فنصلا هقاس مث

 نيب مارحو نيب لالح , هظفل و هقیرط نم ليعامسالاو هحصح ىف ةعزخ نب را دقف ةنيبع نبا ظفل ۳۳

 نوع نبا ظفل امأو « « هبصاعم ضرالا ىف هلا ىحو ىح كلم لکل و » هرخآ ىفو هرک ذف « كلذ نيب تابتشمو
 انامحأو  تاببتشم رومآ امپیب و نيب مارحلا تاو نيب لالحلا نا » ظفلب امهریغو یاسنلا و دواد وبآ هجرخأف

 یا لوح عرب نمهناو , مرحام هللا ىح نو « یح یح هللا نا : الثم كلذ ىف کل برضأسو - ةيبتشم لوقب
 ثراحلا نب ةورع هساو ربک لا وه روکذلا ةورف وبأو . ءرسحب نأ كشوب ةييرلا طلاخي نم هنأ و « هطااخي نأ كشو
 دحاو ثيدح یوس یراخبلا ىف هل ام اس نب ملم هاو وكلا ىج لا رغصألا ةورف وبأ مملو « فوكلا قادما
 ىلع درلا نامالا ف تمدق دقو « مب ىنلا تعم » ىلوألا ةياورلا ىف ( مب ىنلا لاق ) هلوق . ءايبنالا كثيداحأ ىف
 حیحص وهو « ءايشأ ةثالث ىلا ماكحالا سقت هيف (حلا نيب مارحلاو نيب لالحلا ) هلوق . مب ىنلا نم هعامس ىف نم
 دحاو ىلع صني ال وأ ۰ هلعف ىلع ديعولا عم ةكرت ىلع صني وأ « كرت ىلع ديعولا عم هبلط ىلع صني نأ ام ءىثلا نال
 هتفرعم ىف كرتشيو هنابب ىلإ جاتحمال ىأ « نيب لالحلا » هلوق ىنعف . نيبلا مارا ىناثلاو « نيبلا لالحلا ل والاف : امهنم
 ىف ناک نإ هنال هءانتجا ىغبني هليهس اذه ناکامو ؛ مارح وأ لالحوه له ىردي الف هئافخل هبتشم كلاثلاو « دحأ لك
 فلتخ ءايشالا ىف لصالا نآل دصقلا اذهب بکر ىلع رجأ دقف الالح ناكنإو اهتعبت نم ءىرب دفف امارح مالا سفن
 ركذأسو « كلاثلا مسقلا زح نم وهف الو امهنم رخأتملا لع ناف اعيمج نادري دق نالوالاو « ةم>ابإو ارظح هيف
 نم ريثك ابیلعیال د مالسلا هيلع هلوق ليلدب سانلا ضعب ىلع ةهبتشم اهنأ دارااو « بابلا اذه دعب ةپشلا هب ترسفام

 نم « هضرعو هنید أريتسا نم لضف باب » ىف قوتسم ثيدحلا اذه ىلعو كلذ ىلع مالكلا مدقت دقو « سانلا
 اهيف عقت تالماعملا ىف ةبمشلا نال عويبلا باتک ىن هدا ريإ ىلع هل نيجرخلا ةم الا شک | دراوت دقو « نامیالا باتک
 هيفو . ناعتسملا هللاو ىنخمال ام كلذ ريغو ةيرشالا و ةمعطالاو جابذلا و دیصا اب و حاکسل اب اضيأأ قلعت هلو « اريك

 مارا و لالحلا قالطإ نم مهضعب هنم طبنتساو « ةنسلا حرش » ىف ىوغبلا هلاق ليدعتلاو حرجلا زاوج ىلع ليلد
 . اهملعي نم مهنم نأب رعش « سانلا نم ريثك اهملعيال د قلب هلوق نکل « نیتسی ملام ةلج نم هنال هيف صن ال ام ىلع

 فداصي دق تابشلا ىطاعتم نال برق ىأ « كشوآ ه هلوقو . هم رحت ربظ ىأ « نابتسا » قيرطلا هذه ىف هلوقو
 ۱ لهاستلا هدایتعال هيف عشب وأ هدمعلا ' ناو مارحلا

 تاهبشلا ریسنت باپ - ۳
 كيب رب ال ام یا كبي رام عد عروا سم وهآ ايش تيأرام : نانس یآ نب ”ناّسح لاقو

 و ظ ۳ ۶ 1 ۰ ع ی ۳

 انث دح نيسح ىلأ ن نمح“رلا دبع نب هللا دبع انربخأ "نایفد انربخأ رک منم د اشو - ۲



AYعويبلا باك - م4  

 « امهتعضرأ اهمأ تاع تف تءاج ِءادو ا نا 2 ie 7 یفر شراخا ن ب e ىبأ نب هللا دبع

 ول ۳۳ 20115

 ”ضآرع آن« ینا رک ف

 لا باهإ
 ی "نبا م زاك دقو ؟ لف دقو نک: لاق تم ا ىلا و هم

 6 "یمیمع

 0 ت ۷۰ ست

 ضر هشااع نع رب زا ن 1 و نی پایش نا ن ” كلام ار دح ie نم ی اشم — ۳

 ور 26
همز ةدیو نا نآ صاف رانا ركع هيخأ ىلإ دمع صاف یا نب ةبتع ناک تلاق مع 1

 های یھ 

 م س دبع ماف. رغيف "ىلإ دمع لق « ى نا: لاقو ساق و ی ن ”دعس هدأ تقلا م ناک الف : تل

 نم ۳ لوس راي : 1 لاقت « ا 1 لوسر ىلإ اقواستف . شارف ىلع دلو ىأ دیو "نباو « ىف خآ : لاقف

 "یا لاقف . هشارف ىلع دلو « ىبأ ةديلَو ناو 0 ىخأ مهر نب * دبع لاقذ ۲ هيف ل دبع دو ناک« ا

 u تاب ا لاق مث . دا رهاعالو ش ارال دل ولا : تم یبلا لاق 3 ر نب ع اب کال" وه: ا

 ا ین یتح اهآر اف « ةبتعب همیش نم Ee هنم ىجتحا . ياكم ی يملأ جور

 [ ۷۱۸۲ ۰۲۸۱۷۰۰۱۷۵ ¢ WEA ۳۰۳ ۰۲۷۸۵ 6۲۵۲۲ 6۲۵۲۱ 6۲۲۱۸ : ىف ةفرطأ - ۲۰۵۳ ثيدحلا ]

 ن "یدع نع ما نع رفسلا ىلأ نب هللا دبع ینربخآ لاق ةبعش انت دح ديلولا وأ شرو - ۲۶

 باصأ اذإو « "لكن هد باصأ اذإ : لاقف « ضارماا نع هل هلا لوسر +تلأس » لاق نع هلا یضر متاح

 ابك يصلا ىلع همم دجرأف « یتسأو ىلك لیمرآ هللا لوسراي : تاق ٠ ذيق و هناف « لک االف نه هر

 6 رخآلا ىلع من لو كبباكى ع تیم اعا 6 لک ات ال : لاق . دعا | أمهم اا الو « هيلع "- م ر 1

 میل مضي طب رک اسع نالو ¢ 9 ريقي اففخم نم طر ینسنللو 3 ةدصحوملا دی دشاب ( تأپشلا نیس باي ) هلوق

 ا كلذ یضتقاو « سانلا نم ريثك اهیلعیال تاببشلا نا » ريشل نب ناعنلا ثيدح ىف مدقت امل ءات ةدایزو

 اهنم ذخؤي ثيداحأ در وأ مث ارطبضب ام الوأ ركذف . بنتجتا اهتفرعم ىلا قیرطلا فرعي نأ فنصلا دارآ « امدلعي

 كلذ حرشو ٠ هرکی ام ناب هيف بايب ثلث > اینم بتسام نایب هيف بايب ىف 8 مث .اهنم هب انتجا بجیام بتا

 كش اذاف هتاكذ لبق هلك أ مرحي هناف ديصلاك لوالاف « هيف كشي وأ ةحابالا وأ ميرحتلا هلصأ نركي نأ امإ ءىثلا نأ

 الإ عفرتال تاصح اذإ ةرابطااك فاثلاو ۰ متاح نب یدع كثبدح ةراغالا هيلإو « نیس الإ ميرحتلا نع لذي م اف

 له كشو دبعو ةجوز هل نم هتلثما نمو « كلاثلا بابا یف دیز نب هللا دبع تیدح ةراشالا هيلاو ثدحلا نیقدب

 « کرت ىلوالاف ةحابالاو رظحلا نيب ددرتیو هلصأ ققحتب ر الام كلاثلاو . هکلم ىلع امهو كلذب ةربع الف قتعأ وأ قلط

 ىف دابعلا دحأ ىرصبلا وه ( نانس ىلأ نب ناسح لاقو ) هلوق ۰ ىتاثلا بابلا ىف ةطفاسلا ةرقلا ثيدحي ةراشالا هيلاو

 هنع « ةءلحلا » ىف ميعن وبار« که » ىف دمحأ هلصو دقو « عضوملا اذه ىوس ىراخبلا ىف هل سلو « نيعباتلا نمز

 لاقف نانس نآ نب ناسحو دمع نب سنوي عمتچا رخآ هجو نم معن بالو هکر تاف ءىش ىف تکدکش اذإد ظفلب
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 تكرت : ناسح لاق ؟ فيك : لاق « هنم ىلع نوهأ ايش تجلاءام ناسح لاقف « عرولا نم ىلعدشأ ًائيش تجلاءام سنوي

 دشأ هيلا راشأ ىذلا كرتلاو « هماقم ردق ىلع ناسح ملک : ءاملعلا ضعب لاق . تحرتساف بوري الام ىلإ ینیریام
 اعوفرم « كىر الام ىلإ كبيريام عد » هلوق درو دقو . ةيلعفلا قادثلا نم ريثك لمحت نم ساذلا نم ريثك ىلع

 نم دمحأ دنع سنا نع بابلا فو . ىلع نب نسحلا ثيدح نم کام او نابح نباو دمحأو ىئاسنلاو ىذمرتلا هجرخأ
 نباو اضيأ ربع نبا لوق نمو عقسالا نب ةلئاوو ةريره نأ ثيدح نمو « ريغصلا » ىف قاربطلا دنع ريع نبا ثيدح

 یهو ةبير مضلاب هبيري هبارآوو حتفلاب هيرب هباد لاقي مضلا زوحيو هلوأ حتفب ( كبير ) هو . امهريغو دوعسم
 نم ىذمرلا ىور دقو . عرولا ىف يظع لصأ هيف كدشيام كرتو , هعدف ءىش ىف تککش اذإ ىنعملاو « ددرتلاو كشلا
 دقو « سأيلا هب ام ارذح هب ساب ال ام عدي ىح نیقتلا نم نوکی نأ دبعلا غلبيال د اعوفرم ىدعسلا ةيطع ثيدح

 : ماسقأ ةثالث ىلع وه مث . هبانتجا عرولاف هيف تككشام لك ىباطخلا لاق « نامبالا باتک ىف هيلا ةراشإلا تمدقت

 هلام رثک أ نم ةلماعم بانتجا بودنلاو « مرحلا باكترا همزاتسی ام بانتجا بجاولاف ؛ هوركمو بحتسمو بجاو

 « عاضرلا ىف ثراحلا نب ةبقع ثيدح لوالا ثيدحلا . عطنتلا ليبس ىلع ةعورشلا صخرلا بانتجا هوركملاو ؛ مارح

 ات ةأرملا لوق لجال ناكامب] هتأ ما قارفب هرمأ نأب یمشپ هناف ؟ «ليق دقو فيك, هلوق هنم ةلالدلا هجوو

 لبق لب ليقو « شكلا لوق ىلع اطابتحا امقارفب هرمأف « مارحلا بكتريف احح نوكي نأ لمتحاف , امهتعضرأ
 ىف ةشئاع ثيدح ىناثلا ثيدحلا . ىلاعت هللا ءاش نإ تاداهشلا باتكىف هثحابم ىت ًاتسو « كلذ ىلع اهدحو ةأ رملا ةداهش
 عم « ةدوسای هنم ىجتحا » لَك لوق هنم ةلالدلا هجوو« ضا رفلا باك ىف هثحابم ىت أتسو « ةعمز ةديل و نبا ةصق

 لوق ىف اطایتحا هنم باجتحالاب ةدوس أ ةعمز ريغ نم هيف نيبلا هبشلا ىأر امل نكل « امبأل اهوخآ هنأب هكح
 نأ هبجو نأب نيتلا نبا باجأو « ءىش ىف بابلا اذه نم ثيدحلا اذه سيل : لاقف ىدوادلا ضرتعاو « شكلا
 بجتحال نأ یضتقب ةعمزب هقاحلإ نأ ةصقلا هذه نم هن ايب و « هجو نم مارحلاو هجو نم لالحلا تبشآ ام تاپشلا

 هتجوز عنع نأ جوزلل نآل هنم ةدوس بجح اما : راصقلا نبا لاقو . بجتحت نأ یضتقب ةبتعب هبشلاو ةدوس هنم

 قفتا ولو « للي ىنلا جاوزأ قح ىف باجحلا مآ ظاغل كلذ بجو لب : هريغ لاقو . اهيراقأ نم هريغو اهیخآ نم
 ثيدح كلاثلا ثودحلا . « قرع هعزن هلعل » هل لاق ىذلا نارعالا قح يف عقو اک باجتحالا بحب مل هريغل كلذ لثم

 وهو عنلا هجو هل نيبف « رخالا ىلع مست لو كبلك ىلع تيم اعاد هلوق هنم ةلالدلا هجوو « ديصلا ىف متاحنب ىدع

 عئارنلا دس ىلع هب لدتسا نم دعبأو « ةيمسنلا كرت

 تاببشلا نم هنتي ام ساپ - 5

 نا رم » لاق هنع هللا یفر سا نع ةحلط نع روصنم نع "نايس اند ح ةصيبق اشو - ۰

 « اهلك ال ةقدص ننوکسن نأ لول : لاقف ةطوقَْم ةرشب هلو

 « یئارف ىلع ةطفاس ةر دجأ» لاق ب ین نع هنع هلا ضر ةر ره ىبأ نع ما لاقو
 [ ۲۶۳۱ : ىف هفرط - ۲۰۵۵ ثيدحلا ]

 ینمشکلاو . ( تابشلا نم ) بنتحي ىأ هلوأ مضب ( هزنتپ ام باب ) هلوق
 انئدح ) هلو ۰ هزاتي لدب « هرکی د



 عويبلا باتک- ۶ ۳۹

 نکس هناف داحصلا الإ نویفوک هاک دانسالاو « فرطم نبا وه ةحلطو رمتعلا نا وه روصنمو ىروثلا وه ( نایفس

 هلوق . ةطقللا ف ىتأيس اک نایفسو روصنم نيب تیدحتلاب ناطقلا یجب حرصو ؛ ارام ةفوكلا لخد دقو ةرصبلا

 « ةطوقسص » هلوق ىعيتلا نبا لاق « فاقلا حتفو هلوأ مضب « ةطقسم » ةعركةياور قو . رثكالل اذك ( ةطوقسم )

 ىلاعت هلوقب ىباطخلا هل دهشتساو ؛ لوعفملا ظفلب لعافلا ركذت دق برعلاو مزال طقس نأ روهشملا نال ةبيرغ ةملك

 نبا لاقو . ارتاس ىأ اروتسم اباجح هلوقكهطقاس ینعع_ ةطوةسم :نيتلا نبا لاقو اين آ ىأ ( ايتأم هدعو ناک إل
 « ىنج نبأ نع قرتسم ىأ قرم ینعع قوةرم هريظن و « هل لعف الو ةطقسم ینعع ةطوقسم هلوق : دهاوشلا ف كلام

 “ىج لو اهلوأ مضي ( اومصو اومعإ) ىعخنلا ةءارقكهل لوعفم الو صف ءاج هل لعف الو لوعفم ءاج اکو : لاق

 «ةحورطم» لاقف هيف ىراخبلا خيش ةصيبق نع رخآ هجو نم ليعامسالا هجرخآ دقو . تلق . مصاب ءافتكا مومصم
 . ةطقسم الو ةطوقسم لقب لو « ةرمتب » لاقف هيف ىراخبلا خيش ةصیبق نع نيرخآ نيهجو نم معن وبأ هجرخأو

 اهعفرأف ىشارف ىلع ةطقاس ةرّملا دجأف لمأ ىلإ بلقن ال ىلا » هظفل و هماتب ةطقللا ف هلصو ( خلا مامه لاقد ) هلو

 ريغ ثيدحلا مام : لاقف مامه ةباور ظفل فامرکلا رضحتسب ملو : تلق ۱ اقل أف ةقدص نوکت نأ ىثخأ مث اهلكأل

 هسف ىأر ىذلا لحما نيمعت نم هيف ام انه هركذ ىف ةتكنلاو : تلق . اتاك ال ةقدص نوکت نأ الو وهو « روكذم ۱

 مجرب مث ةقدصلا مسقي ناك إب هلعل : بلهملا لاق . عرولا ىف غلبآ كلذو اهلك أي ل كلذ عمو « هب هشارف وهو ةرملا

 قدصت ینلا محللا نم هلك أ نيبو اذه نيب قرفلا اف الإو « هشارف ىف عقيف ءىش ةقدصلا رم نم هبوثب قلعف هلهأ ىلإ

 لمتح لب « ليوأتلا اذه ىلإ جاتحم ىتح هتيب ريغ ىف ةقدصلا رم نم ءىش دوجو رصحني ملو : تلق . ةريد, ىلع ب
 همسقف هتیپ ىلإ لمح وأ « هل كلذ ملست رخأتو هتيب ىف وه نم ةقدصلا قحتسي نم ضعب ىلا لمح را كلذ نوكي نأ
 « ةليل تاذ مب ىنلا روض » لاق هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع قيرط نم دمحأ ىور دقو . ةيقب هنم تيقبف
 كلذ نمأ ىردأ اف ةقدصلا رم" نم اندنع ناك ارم ترکذ مث . اهتاكأف ةطقاس ةرمت تدجو ىلإ لاق ؟ كرهسأ ام هل ليقف
 ثيدسحلا اذه ىف اک ةرلا لكأ هل قفتا ال هنأ و ددمتلا ىلع لوم وهو « ىنرمسسأ كلذف« لهأ رم نم وأ ةرقلا تناك

 ىف ناك اهايإ هلك ةلح ىف نوکی نأ لمتحو , اطایتحا هكرت هدرتلا لخدي ام ابلثم دجو اذإ كلذ دعب راص كلذ هقلقأو
 نأ لصالا نال« بجاوب سيل و اعدوت مر اهكرت امنا : بلهملا لاقو . هسفن ةصاخ ىف ناك هکرت لاح ینو عبررشتلا ماقم
 ذخ وب و « لِي ىنلا ىلع ةقدصلا ليلق محرحت هيفو « ميرحتلا ىلع ليلد موقي ىتح ةحابإلا ىلع ناسفالا تيب ىف ءىش لك
 ىلوأ باب نم اهریثک رحت هلم

 تارا نم اهوحنو سو ااستولا رب مل نم اپ - ۵

 ىلا کش » لاق هلع نع مت ن دا نع یرهزا نع ةنبيع نبا انلادح رمي وأ اشم - ۰

 « (عر دج وأ اتوص میس ىح ءال : لاق ؟ ةالصلا مطب أ بش قالصلا ىف دع لج قو بلا
 ت

 توصلا تم وأ حیا تدجو ايف "الإ ءوضال :"یرهژزلا نع ةصْفَح ىلأ نبا لاقو
 ةورع نب ماه انن"دح یوافطلا نهرا دبع نب همم انثدح لجملا مادقلا نب هدأ (ثشرِو - ۷ ت 4 3 , 0 ۱ ی ۰ 0



 ۳۹۵ ۲۰۵۷۲۰۵٩ فی دیا

 مسااو رک ذأ ىرذنال ر محلب اننوتأي ًاموق "نا فا لوسر اي اولاق ًاموق نا » اهنع "لا ىضر ةشئاع نع هيبأ نع
 4 نأ ع 5 5 1

 « ولو هيلع هللا اوم : لا لوس لاقف ؟ ال مأ ھیلع ہللا

 [ ۷۳۹۸ ۰ ۰۰۰۷ : ىف هافرط ب ۲۰۵۷ ثيدحلا |

 یو. ليقثت و مع تاہشملا نم ىبمشكلا ةياور ىف ( تاب كلا نم اهوحنو سراسولا رب مل نم باب ) هڵوق

 لاق ؛ عرولا ىف عطنتلا رم هرکی ام ناربأ ةدوقعم ةمجزتلا هذهو « تالكشم ىنعم, لكلاو ليقثتلا لدب ةانثم, ةخسن

 كرت وهو نیقتلا عروو < ةدابعلا ىلع ةوقلا ةين ريغب لوانتب ال ام كرت وهو نيقيدصلا عرو « ماسقأ عرولا : ىلازغلا
 نأ طرشب مرحلا لایحا هيلا قرطتي ام كرت وهو نيحلاصلا عروو « مارحلا ىلا رجب نأ ىشخي نكتو هيف ةهبش ال ام
 طقسي ام كرت وهو دوبشلا عرو كلذ ءاروو : لاق « نيسوسوملا عرو وهف نكي مل ناف « عقوم لايتخالا كلذا نوكي
 نكنيسوسوملا عدو نايب انه فنصلا ضرغو . ىبتنا ال مأ امارح كورتلا كلذ نوكي نأ نم معآ ىأ « ةداهشا
 لوبجب نم هيلا جاتحيام ءارش كرتي نکو : هنم تلف مث ناسنال سراكديصلا نوكي نأ ةيشخ ديصلا لك نم حنت
 ىلع قفتم هيف درو رب ٠ كلا لوانت كرتب نکو « ىتاثلا ىلع لدن ةمالع كانه تسيل و مارح مأ لالح هلامأ ىرش ال

 هلوق لوالا : نيثيدح هيف ركذ مث . دعبتسم وأ عنتم هليوأتو وق هتحابا ليلد نوكيو هب جاجتحالا مدعو هفعض
 نب هللا دبع وه ( همع نع مي نب دابع نع ) هلوق . « یرهزاا انثدح نايفس نع » ىديملا ةياور ىف ( ىرهزلا نع )

 نب هللا دبع نع م نب دابعو بيسملا نبا وه ديعس قرا ةروكذملا ىديملا ةباور قو « یزالا مصأع نب ديز

 لو « ةلوصوم دابع قيرطو ةلسرم ديعس قي رط نأب رعشي هفايسو « نايفس نع معن بأ نع ةزابطلا ىف مدقت دقو « درز
 ىبأ دلاو مساو ةبلس وبأ هتینکو دم وه ( ةصفح ىنأ نبا لاقو ) هلوق . «فارطالا » ىف كلذ زیبا ىزملا ضرعتتي

 ةصفح ىبأ نب ةرابعو ةصفح ىبأ نب املاسو اذه ادم نأ یامرکلا نظو « ةريزجلا لزل یرصب وهو ةرسيم ةصفح

 مث نونلاب تبان همبا ةرامعدلاوو فوك وهو هما فرميال لاس دلاو ناف ءاشحاف امهو هيف موف انه كلذب مزج ةوخإ

 ةقبط نم ىلعأ ةقبط نم ةصفح ىبأ نب ملاسو « ىبرع تبان ىلوم ةرسيم نکل ۰ اضيأ یرصب وهو , ةانثم مث ةدحوم

 ىبأ دنسم » ىفولعب انل عقوو « قرط نم روكذملا ةصفح ىبأ نبا رثأ دجآ لصو (لا ءوضو ال) هلوق . نينثالا

 ىلع حارشلا ضعب یشمو ؛ قلعلا ظفللاب « اعوفرم هسع نع ي نب دابع نع یرهزلا نع » هظفل و « جارسلا سا بعلا

 نع هت رکذ ال نظ اک سیل و « یرهزلا مالک نم نتلا اذه نأب مزج « للا ءوضو ال » یرهزلا نع یراخبلا لوق رهاظ
 ىنلا ىلإ دنسلا اذبب یرهزلا نع : ريدقتلاو « اریشکر اصتخالا اذهب یراخبلا ةداع ترج دقو « جارسلاو دمحأ یدنسم

 « سمشلا تعلط مث ناضمر ىف رطفآ اذإ باب » ىف موصلا ىف یضمام كلذ ةلثمأ برقأو . ثيدحلا ءوضوال لاق لَ
 ىنلا دبع ىلع انرطفأ د تلاق ءامسآ نع ةمطاف نع ةورع نب ماشه نع ةماسأ ىبأ ةياوو نم بابلا ثيدح دروأ هناف
 اماشه تعم“ رمعم لاقو د ىراخبلا لاق « ءاضق نم دیو : لاق ؟ ءاضقلاب اورمأ : ماش لزق « سمشلا تعلط مث ل
 ىفلاقو « نالاو دنسلاب ©) ماشه نع رمعم نع اماشه تعمس هريدقت فذح هيف اضيأ اذبف «ال مأ اوضقأ یردآ ال
 هتدروأو « كلذكر معم نع قازرلا دبع هجرخأ دقو « ىردأ ال : لاق ؟ ال مأ اوضقأ : ماش ناسنا لاقف ه.هرخآ

 خالا ىف اذكه : قالوبب همبط شماه ىف (1)



 عويبلا باتك - ”4 ۳۹۹

 « تب دا ترکذف ۰ ءامسأ نع ةمطاف نع امانه تعم“ رمعم نع قازرلا دبع نع » ايلاع « دمج نب دبع دئسم د نم

 « افحجم اراصتخا نتلا اذه ةصفح ىبأ نبا رصتخا : (هيبنت) . « یردآ ال لاق ؟ ال مآ اوضقأ ماش ناسف لاقف » لاق

 كلذ صیصخت ىضتقت یرهزلا باص] تاينأ نم هريغ ةاورو 5 اهجراخو ةالصلا لخاد كشلا عقو اذإ ام معي هظفل ناف

 مجال هناف ضقا و لا نم هريغ فالخم الاغ هل عقي یذلا وه ىلصملا نم حيرلا جورخ نأ هبجوو « ةالصلا لخاد ناك نع

 دقو < ةحيبذلا ىلع ةبمسللا ىف ةثئاع ثيدح ىتاثلا . حيرلا دوجود ءوضولا ضقن رصح دارملا سیل و « اردان الإ هيلع

 لک لا زاوج ىف اطرش تسيل ةيمسنلا نأ ىلع هب لدتا دقو « حبذلا ةحصل اطرش تسيل ةيمسقلا نأ ىلع هب لدتسا

 « ىلاعت هللا ءاش نإ یفوتسم ابا باتک ىف هثحابم رئاسو هيلع دروأ اع باوجلاو هريرقت یاسو , ةحيبذلا نم

 رصعلا كلذ لهأ امس الو لاكلا ىلع ةلوحم هرومأ نأو لسلاب نظلا نيسحت ىف لصأ وهو

 (ابلا اوُضفنا اوم وأ ةراجت اور اذاو) : [ةمجلا - 1١ ] لجو رع لا لوق ببسي - <

 لاق ”هنع هللا یضر راج ىنثتدح لاق ماس نع چ ةدئاز ع مان نب قاط اشو - ۸

 مم قب ام ىتح اهل | وتفتلاف ۽ امام لمحت ريع ماشلا نم تابقأ اذإ « لَو ىنلا مم لس ماس

 ( اهملإ اونا اوم وأ ةراجت ار اذإو ) تلف « الجر رشع انثا الإ هلي ىنلا

 و نأ ىلإ ةجرتلا هذهب راشأ هنأك( اهلا اوضفنا ١ وهوأ ةداجت اوأر اذإو : لجو زع هللا لوق بان) )ەل

 دووأ دقو ٠ اہاع هم كلور بحيام ىلع تمدق اذإ مذت دو اهناف لالحلا بساکلا نم امنوک را عاب 4 هح ودمت تاک نا و

 باتک ىف اطوسم هيلع مالكلا یمو 0 بطخ وهو ب ىنلا نع سانلا ضاضفنا ةصق ىف راج ثر دح بابلا یف

 ىلاعت هلأ ءاش نأ ةعجلا ةروس ريسفت یف هضعب ىأيو؛ ةعجا

 لالا NE CS نم لابي ا نم صا - ۷

 نع نع هللا ىضر ةريره ىلأ نع یا "دیعس ات دح بذ ىلأ نبا اندح "مدآ شو - ۹

 « مارا نم مأ لالحلا نمأ هنم ذعا ام هرملا ىلابيال نامز سانلا ىلع ىقأي » لاق هلو ینا

 [ ۲۰۸۳ : ىف هفرط - ۲۰۵۹ ثيدحلا ]

 هلق ۰ بساکسلا ىف یرحتلا كرت مذ ىلإ ةراش] ةمجرتلا هذه ىف ( لام ا بک اهي نم لابي مل نم باب ) هلوق

 نم یاسفلو « نامز سانلا ىلع نيتأيل » هدنسب بئذ ىبأ نبا نع ديزي نع دحآ ةياور ىف ( نامز سانلا ىلع یاب )

 نم یاسلا هدروأ اذهو « مارح وأ لح نم لالا باصأ نبأ نم لجرلا ىلابيام نامز سانلا ىلع ىتأي ١ رخآ هجو

 وه نمحرلا دبع نب دم نأ نظف « فارطآلا » ىف یزلا موو , ةريره ىبأ نع یعشلا نع نمحرلا دبع نب دم قيرط
 عسج ىف هيلع فقأ مل ىناف نظ اک سيل و « بئذ ىلأ نيا نع هذه ىراخبلا قيرط عم ىئاسنلل هب مجرتف بئذ ىلأ نبا

 ليل ىبأ نبا هنظآ هنع روکذلا نحرلا دبع نب دمو « ديعس نع ال ىعشاا نع الإ ىئاسنلا نم اهیلع تفقو ىتلا خسنلا

 نم اريذحت اذهب جلي ىنلا ريخأ : نيتلا نبا لاقو < يعشلا نع ةياور بئذ بأ نبال فرعأ ال یال , بئذ ىبأ نبا ال



4۷ e) < °1° كيدحلا 

 عآ هللاو ؛ وه ثيح نه امومذم سيل لالحلا نم لاملا ذخاف الو « نیمالا

 مريغو بلا ىف ةراجتلا ساب - ۸

 ( ا رکذ نع ميب الو ةراج مهمهلت ال لاجر ) : [ روثلا ۳۷ ] لجو زع لوقو

 ةراجت مهمات 3 رقوقخ نم قح مه ان اذإ مهتكسلاو « نورعتیو نوعي ابی موقلا ناك : دانم لاقو

 « للا ىلإ هود ی یتح هلا رکذ نع می الو

 لاق لابنملا أ نع رانبد نور ىنربخأ لاق مرج نا نع مصاع وبأ اشو - ۰۱ ديل

 م ب ”ىدلا لاق :لاقف هنع هللا یضر مقرأ نب ديز "تلأسف « فرصلا ىف رج أ تنک»
 نب ”يماعو رانید نب ورم ىنربخأ رج نا لاق دم نب جاجا انلادح بوقعی نی لضفلا رض و 7 0 8 2 طاع و ثري و# ©

 ىلع نی رجات انك : الاقف فلا نع ”مقرأ نب ديزو بز اع َن ءارتلا تلأس » لوقي لاهنل ابأ اموت املأ بمصم ۳ 1 2م ۳9 5 2 ت ت ص ر ۶ 0 ت ۰ - ر
ol. ê ۳ : : ۰ ۱ - 

 سن ناکن او ؛ ساب الف ديب ادب ناك نإ : لاق فرهلا نع هلع هللا "لوسر الاف 7 کب نا ولوسر دهع

 « ملص الف
 [ ۳۹۳۹ ۰ ۲۵۹۷ 6۲۱۸۰ : ىف هفارطآ - ۲۰۹۰ ثیدحا ]
 [۳۹4۰ ۰ ۲۸۹۸ ۰۲۱۸۱ : ىف هفارطا - ۲۰۰۱ ثيدحلا ]

 ۰ ةع رکو ليعامسالا دنع تقبلو « هريغو » ةلوق شک الا ةياور ىف عقي مل ( هريغو زبلا ىف ةراجتلا باب ) هلو

 بساكملا مومع قیرطب لب هصوصخم هيلع لدبام ثيدحلا ىف سیل و , ىازلاب هنأ ىلع رثك آلاف زبلا طبض ىف فلتخاو
 اذکو « رحبلا ىف ةراجتلا » وهو بابب هذه دعب ىنااةجرتلا ةاخا و قبل وهو ءارلاب هنأ رک اسع نبا بوصو . ةحابملا
 , ءارلابو ةدحوملا مطب هريغو لاطب نبا دنع ةطوبضم اهنأ ىلع لديام ىلحلا بطقلا طخ تأرقو 0 یطایمدلا ابطیض

 ىف سيل ذإ فیحصت ءارلاب هنأ معز نم أطخأ دقو . ه | ةراجتلا عاونأ نيب نم هنييعت یضتقیام بابلا ف سیل و لاق
 ةراجت مهلت ال لاجر لجو زع هلوق و) هلق . نيظفللا دحأ حجريام بابلا ف اهدروآ ىناللا رثآلا الو ثيدحلا الو الا
 ةالصلا نع مویملتال ینعلا نأ سابع نبا نع ةحلط ىنأ نب ىلع ىور دقو « كلذ ريسفت و ىأ ( هللا ركذ نع عيب الو

 مل (حلا نوعيابقي موقلا ناك : ةداتق لاقو) هلوق . حضاوب سيلو تاراجنلا كرت حدم ىف موق هب كسمتو « ةبوتكملا

 ةالصلا تممقاف قوسلا ىف ناك هنأ هنع قازرلا دبع هجرخآ ربع زرا مالك نم ی عقو دقو « هنع الوصوم هيلع فقأ

 د روأمث . ةعاجلا ىف تابوتكملا تاولصلا نوعد الو نومیاش اوناك: ىرولثلا نایفس نع « ةيلحلا د قو « هوحن

 ,ةئيسن بمهذلاب قرولا عيب باب » ىف هيلع مالكلا ىنايسو «فرصلا ىف بزاعنب ءاربلاو مقرأ نب ديز ثيدح فنصملا

 ىلع كلذ نخ دقو ٠ ړل هللا لوسر دهع ىلع نب رجات اناكو » هيف هلوق هنم ةمج رتلا عضومد ابا نیتسو فين دعب

  یرالا حق + ع ج۲۸ م



 عويبلا بتك ۶ ۳۹۸

 روکذلا لاهنملا وبأ : ( هنت ) . رظننف ثيدحلا اذهل ةجرتا ةبسانم حارشلا نم دحأ ركذي مل : هطخب تأرقف بطقلا

 متا و مطم نب نحرلا دبع اذه مسا و « تيقاوملا ثيدح ىف ىلسالا ةزرب ىلأ بحاص لابنملا ىلأ ريغ دانسالا اذه ىف

 لجال لجر لوزنب ةين املا قيرطلا ىراخبلا جرخأو . ةمالس نب راس ةزرب ىلأ بحاص
 عم بعصم نب ماع ةدايز

 یوس ىراخبلا ىف هل سيل بحصم نب ماعو « روک ذلا لابلا ىبأ نع امهنع جرج نبا ةبآور ىف راند نب ورمع

 نونلا حتفب ءاسن ىنييمشكللو « ةزمه اهدعب ةيئاتحتلا نوكسو ةلءهملا رسكب ( ًائيسن ) هل . دحاولا عضوملا اذه

 ةدمو ةلمهملاو

 رةراجتلا ىف جورا ببسإب - ٩

 ( دلا لطف نم اونتباو ضرألا ىف اوری ) : [ ةمجلا ۱۰ ] "لجو "رع هلا لوقو

 نب دیبع نع ءاطع ىفربخأ لاق حرج نا انريخأ ديزي نب دلع ان رمخأ مالع ن دم نص بس ۲

 ۳ و را 7 مر و ب د 3 0 ر ر # و رمو ا ۶ و ع 4

 -الونشمناک هنأكو هل 'نذ وی لف هنع هللا ىضر باطلتا ن رع ىلع نذأتسا یرتشالا یسوم ابأ نأ ريع

 :. هاعدف . مجر دق : ليق . هلاون ذث !؟ شيق نب هللا دبع تو "ما :لاقف رع رفق . 'ىموموب مجرف

 ”دعشبال : اولاقف « مهلأف راصنألا سلاحي ىلإ یلطناف . ةي كلذ ىلع ىنينأت : لاف . كلذم مون انك لاقف

 أ نم اذهل "ىلع ىنخأ : رع لاقف «*یرادلتا دیعس ىبأب به ذف . ؛یر دلتا ديءسوبأ انرتصأ الا اذه ىلع كل

 « ةراحتلا ىلا جورخلا ب قاوسألاب تملا یا ؟ ا فا لوسر

 [ ۷۳۵۳ « ۱۲:۵ : ىف هافرط - ۲۰۹۲ ثيدحلا ]

 نبا لاق ( هنا لضف نم اوغتباو ضدالا یفاورشتناف : لجو زع هللا لوقو ؛ ةراجتلا ف جورخلا باب ) هلق

يما نبا لاقو ( اوداطصاف مالح اذإو ) ىلاعت هلوةك رظح دعب ةحابا وه 3 لاطب
 ىراخيلا ضرغ : ةيشاحلا ىف ر

 . ىلاعت هللا ءاش نا هناكم ىف ىنأيس اک قوسلا رضحي الو عطنتي نمل افالخ ةدمعب تاک ولو ةراجتلا ىف تاكرحلا ةزاجإ

 هنأ » ناذئتسالا ىف ایس اک ديعس یبا نع ديعس نب رشب داز ( هل نذؤي ملف رمع ىلع نذأتسا ىسوم ابأ نأ ) هلو

 نذأتسا اذا : ها لوسر لاق » لاق هنأ ةروكذملا ةباورلا ىف ( كلذب سون انك لاقف ) هلوق . « اثالث نذأتسا

 هَ ىنلا نع ربع تربخاف » ةروكذملا ةياورلا ىف ( ديعس ىلأب بهذف ) هلق . « عجریلف هل نذؤي ملف اثالث کدحا

 قاسم هقاس اذإ كلذ ىوقيو « عفرلا ىلع لوم « اذکب سون اڪ ه ىباحصلا لوق نأ ىلع ةلالدلا همفو « كاذب

 وه نم هعمسي و هرمآ ضعب هيلع یخ دق مب هلا لوسرل موزللا دیدشلا ردقلا رییکلا ىباحصلا نأ هيفو « لالدتسالا

 هقرط ضعب ىف نال كلذكس يلو , دحار صخش نم ربخلا لبقيال ناکرع نأ هنم دافتسي هنأ مهضعب یعداو « هنود

 لبق دقو . ىلاعت هللا ءاش نإ ناذگتسالا باتك ىف ةافوتسم هدئاوف یأاتسو . تبثأ نأ تببحأ ىنا : لاق رع نأ

 ؟ عللي هللا لوسر أ نم اذه لع ىنخأ رمع لاقف ) هلوق . كلذ ريغو ةيدلا ىف هدحو نايفس نب كاحضلا ربخ رم



 ۲۰۷۳ ۷۲ تب دیا
۳۹۹ 

 اوه ةراجتلاب لاغتشالا ىلع رمع قلطأو « لصالا ىف اذک ( ةراجتلا ىلا جورخلا ینعب « قاوسالاب قفصلا املأ
 2 ىهو ةمزالملا لصأ كرت ربع دصقي لو < هعمسإ ملام هنم هريغ مم یتح مكي ینلا هتمزالم لوط نع هتملأ اما

 ناکف ةر ره وأ امأو « سانلا نع ففعتلاو هلامعا بسكلا لجأ نم قوسلل جورخلا ىلا ربع جایتحا ناکو « ىسن
 یپلیام اقلطم وهللاو . بقانلا ىف هتمجرت ىف ىتأيس اک خال لي ىنلل رمع ةمزالمو « هتمزالم رثكأ كلذلف هدحو
 طقف مرحيام عرشلا فو « الالح وأ اما رحت ناك ءاوس

 "قمم الا نآرقلا ىف هللا رك ذامو هب "ساب ال : "م لاقو . رحبلا ىف ةراجنلا تي - ۰
 ءاوَش محلا و دحاولا « نفسلا ”كالنلاو 4 هلضف نماونتبتلو هيف رخاوم كلفلا یر و) :[لحتلا ۱6 ]الت 7 ص ر 6 7 ۰ 7 هب ترقق چ 5 °. ما ۰

 ۰. 1 ی و ا بح ۱ م

 ”ماظملا لا "الا نفسلا نم معررلا رخ الو « ميرا ”نفسلا رخت : هاجم لاقو
 2 س

 . نع هه أ "يضر ةريره یآ نع زمره نب نجح را دبع نع ةعيبر نب 0 ین دح تا لاقو بم ۳

 ثيدحلا قاسو « هّتحاح و رحبلا ىف جرخ و . ا » سم للا لوسر

 هب ثیلا ین دح حلاص نب وا دبع یر
 لوق ىوق تبث ناف « هريغو » خسنلا ضعب ؤو « ةراجتلل رحبلا بوكر ةحاب] ىأ (رحبلا ىف ةراجتلا باب) هلوق

 ىف روهشم ىرصبلا قارولا رطم وه (خلا رطم لاقو ) هلوق . ىازلاب وأ هلوأ مضب بابب قبس امف « بلا » أرق نم
 بطقلاو یزلا هفصو قارولا هنأبو , فيحصت وهو « فرطم لاتو » هدحو یوم ةياور ىف عقوو < نيعب اتلا
 نا ثسح نم هل كلذ رورظ ناكر ىراخبلا خيش ىزورملا لضفلا نبا هنأ رهاظلا : دامرکلا لاقو « نورخآو

 دقو « مل قلع نم اوبعوتسي مل مال روكذملا قارولا مهيف اوركذي مل ىذاب الكلاكىراخبلا لاجد اودرفأ نيذلا

 : لوقبو اسأب رحبلا بوكر یربال ناك هنأ قارولا رطم نع بذوش نب هللا دبع قيرط نم متاح ىلأ نبا جرخأ
 نمضتو « نانتمالا ماقم ىف تقس انآ ةحابالا ىلع كلذ رطم لمح هجوو « قح الإ نآرقلا ىف لات هللا هركذام
 نفسلا كلفلا ) هلوق . ىلاعت هللا ءاش نإ دابجلا باتك ىف كلذ طسب یابسو « رحبلل بوكر عنم نم ىلع درلا كلذ
 [اذإ ىح ) هلوت و ( نوحشاا كلفلا ىف إل ىلاعت هلوق هيلع لديو « ةغللا لمأ رثك | لوق وه ( ءاوس عمجاو دحاولا
 كلف عمج ناکسالاو مضلاب كلفلا نا ليقو « دحاو ظفلب عملاو دارفالا ىف هركذف € مب نرجو كلفلا ىف منك

 ی ءالا هجو نفسآ امال ةئيفس تبع ةلعاف ینعع, ةلبعف ةنيفسلا « منا » بحاص لاقو « دسأو دسأ لثم نیتحتفب
 ديمح نب دبع كلذکو « هريسفت ىف یایرفلا هلصو ( خلا دهاجب لاقو ) هو . نيفسو نئافسو نفس ع+او « هرسفت

 ىلع ءانب مهضعب دنع لوالا باوصلاو « لصالا هسكعو نفسلا بصنب شک الا هطبض : ضايع لاق « رخآ هجو نم
 لمج ذإ نآرقلا رهاظ وهو باوص ىلصالا طبضو « رابدالاو لابقالا ىف ةنيفسلا فرصت ىلا ىهو لعافلا جرلا نأ
 ءاملا تقش اذإ ةنيفسلا ترخ لاقي قشت ىأ ةمجعملا حتفب « رخم » هلوقو ( هيف رخاوم ) لاقف ةئيفسلل لعفلا
 « خیرلا ةطساوب وه اما توصي: رحبلا ةنيفسلا قش نأ دارأ ادهاجم نأكو « هسفن توصلا رخلا ليقو « توصب
 لاتو) هلق . ابلاغ رانصاا نم لصح ال وأ « نفسلا رابك نم الإ لصحيال توصلا نأ « حا رخم الو » هلوق ىنعمد



eعووبلا باتک ۳  

 هقلعت هجوو « مث هيلع مالک لا رکذنسو « نیس اک ةلافكلا باتک ین هماعب هقاس ثیدح نم فرط وه ( حلا ثيللا

 اررقم هلي هرکذ اذ امس الو « هخسنپ ام انعرش ی درب م اذ] ال عرش انلبق نم عرش نأ ةبج نم رهاظ ةجرتلاب

 ۸ رحبلا بوکر نأ اذه داراب فما دارم نوكي نأ لمتحم و « كلذ هبشأ ام وأ هلعاف ىلع ءانثلا قاس ىف وأ هل

 دبع ىنثدح) هرخآ ىف هلق . عنلا ىلع لءاد درب ىح ةحابالا لصأ ىلع لمحمف ؛ نامزلا ميدق نم افولأم افراعتم لذي

 « حيحصلا ىف تاياورلا رثكأ ىف كلذ عقيب ملو « روكذملا قلعلا لصوب حبرصتلا هيف ( هب ثيللا انثدح حلاص نب هللا

 تقولا ىبأ ةباور ىف عقو اذكو « عضولا اذه ىف الإ رذ وبأ هركذ الو

 [ ةعجلا -۱۱ ]4 اهلا اوُضَقن ا اوم وأ راحت اوُأَراذإو) ساپ - ۱

TE4 لا رکذ نع ميب الو "ةراجت مہلت ال لاجر ) ۳ ۱ رونلا ۲۷ ] هرکذ  

 الو ”ةراجت ملت ) رشا قوقح نم ىح مبان اذإ اوناکم تک او « نو رجتي موقلا ناك: ةداتق لاقو

 لا ىلإ هود وب یتح هللا رکذ نع مین

 فر ا نمد یی باس نم نیم نم لب بدم ل دم ی ۸
 هذه تلزتف الجر رَ نا "الا سالا ضقنف ملا یا 7 صن "نحو ربع تلبقا » لاق نعل

 4 ائاق لوکر تو اهل اوضفن ا او وا ةراجم ور اذإو ) الا

 6 هللا ركذ نع عیب الو ةداجت مهلت ال ) هلوقو ( اهلا اوضفنا او وأ ةراجت اوآر اذإو ) باب ) هلوق
 هنا قسنلا الإ هريغل طقسو ( لمتسلا اور ىف ًاداعم كلذ عيمج عقو اذک ( لا نورجتي موقلا ناك: ةداتق لاقو

 باتكلا حسنی نم ناكو 0 اهريغو شماوملا ىف نتاقاحلإ هف تناكو یر رفلا دنع ناک ىراخبلا لصأ نأ ىورملا

 ةيالا ركذ : لاق نأب هبيجوت ىف حارشلا ضعب فلکت دقو « راركنلا هنء أشنف نيعضوملا ىف قحل لا بتكف طاتحا

 دقو ‹ ةبطخلا عامسو ةالصلاب نیسبلتلا ريغ ةلاحب امتقو صصخم وهو اهموبفمل كانه اهركذو ؛ منلا وهو اهقوطنمل انه

 ( مک ام تابیع نمر اوقؤنأأ )ل : [ ةرقبلا 55» ] ىلاعت رشا لوق ای - ۲

 ةشئاع نع قورسم نع لاو ىأ نع ر وصنم نع برج ان دح لاق ةبيش نآ ن ناف شی هح ۷,۵

 « 'تقفنأ اب اهثرجأ اه ناك ةدسفم ريغ اهتیب ماعط نم ةأرلا تققأ اذإ » نا لاق تلاق اهنع لا ىضر

 « ايش ضعب ”رجأ ميضعب صقتيال « كلذ لثم ٍنزاخلو « بسکاع ایج و او



 ۳۰١ ۲۰۲۱۷ 10° تب دا

 فر ةرره اأ تەم : لاق ماه نع ۳ نع قازرا e رغم ۳ ی تم - ۲

 « هرجأ ”فصن ااف هرمآ ريغ نع اج وز بسك نم داراب تن اذإ » لاق كي ینلا نع هنع 41
 1 [ ۵۳۹۰ , ۰۱۹۰ < ۰۱۹۲ : ىف هفارطأ  ؟.دح ثيدحلا ]

 «اولک » لصالا ىف عقو هنأ لاطب نبا کحو . هريسفت ىأ ( متبدك ام تابيط نم ارقفنأ : هلوق باب ) هلوق
 دقو , باوصلا ىلع ةاكرلا باتكىف ةيآلا قاس دقو « ینسنلا ةءاور ىف هتيأر اذكو . ه ۱ طلغ هنإ لاقو اوقفنأ لدب
 تقفنأ اذإ » اعوفرم ةثئاع ثيدح یراخبلا ركذ مث . ةراجتلا اهب دارلا نا : اهريسفت ىف لاق هنأ دهاجم نع لقنلا مدقت

 كلذ ىف ةرب ره ا تب دح روا مث ةاكرلا باتك ف ىفوتسم هيلع مالكلا مدقت دقو ثيدحلا اب ماعط نم ةأرملا

 ىف اهل نذآ ايف هنیع نم ىلع در هيفو « هرجأ فصن ابلف هرمآ ںیغ نع اهجوز بسكن م ةأرملا تقفنأ اذا » ظفاب
 نم هن وک قدصي هناف هناذئتسا ريغب ه تقدصت اذإ هب ابصخت ىذلا نم تقفنأ اذ ام ىلع لمح نأ یوالاو , كلذ

 لیصفتلا قيرطب ناك ام ننلا نکل لامجالا قيرطب اهل نذأ نوكي نأ لمتح هرمأ ريغب هنوكو « هيلع رجؤيف 1
 كاذب رىا ىبف المصفت الو الاج) ال هنذإ ريغب هلام نم ناک تی الاو نيينعملا نيذه دحأ ىلع لجلا نم دب الو

 فضن الف » ةر ره ىفأ ثيدح ىف هلوق امأو . هريغو ىسلايطلا دنع رمع نبا نع ثيدح هيف درو دقو « ةروجأم ال
 لثم مداخلل نأ هيفف ةشئاع ثيدح فالخم « ةقدصلا ذيفنت ىلع ابهنيعي نم كانه نكي مل اذإ ام ىلع لو وبف « هرجأ
 رجأ امهنم لكللف كلذ نم فصنلا اهل ناك امج اذإ اهرجأو هرجأ نأ ةريره نأ ثيدح ىف فصنلاب ىنا وأ « كلذ
 نافصن امهم أكف نانثا امهو لماك

 قزلا ىف طئبلا بحآ نأ اپ - ۳
 رها وه دمت لاق رسا وي ان دح ”ناسح امدح بنام رکلا بوق ىبأ نب دم شو - ۷

 ار 5 هئزر ىف 8 0 نأ ا » لوق كا لوسر تەم : لاق هنع ا "یفر كلام ن سنأ نع

 « هحر لصيف ا ىف هل

 [ ۰۹۸۰: ىف هفرط - ۲۰۶۷ ثيدحلا ]

 وهو ثيدحلا ی ام هريدتت فوذح « نم » باوجو ( قزرلا ىف ) عسوتلا ىأ ( طسبلا بحأ نم باب ) هلو
 | ( بوقمي ىنأ نب دح انادح ) هو . اقلطم اههرك نمل افالخ ةبحا هذه زاوج هنم دافتسیو . « هحر لصيلف د
 رکذو « فاكلا رسكب ىنامركلا هدج برقعي ابأ نا ليقو « هيبأ مسا اروصنم نإ ليقو « روصنم نب قع) هيبأ
 ملعأ وهو قتاعمسلا نب ديعس وبأ كلذ ىف ىوونلا فلسو « هبقعتو فاكلا حتفب ابطبض ىوونلا نأ حراشلا فام ركلا
 دمع لزل دقو « ةماعلا نم ارییغت رسكلاب اهاعتسا شك مث « حتفلا لصالا ىف اهيف باوصلا لعلف : كلذب سانلا
 اذه ىوس ىراخبلا ىف هل سیلو « هلاح یزارلا متاح وبأ فرعي مو « هريغو نيعم نبا هقثوو « ةرصبلا روك ذلا
 وه ناسح هخيشو « ىرهزلا ىلإ دحاو اهدانسإ ةئالثلاو « ماكحألا لئاوأ ىف رخآو ةدئاملا ريسفت ىف رخآو ثيدحلا
 معن يأ ةياور قو « لصالا ىف اذك ( ىرهزلا وه دم لاق ) هلق . ديزي نبا وه سئو و ىتامركلا هاربا نبا



 عويبلا باتک ۔ ۳۴ ٣

 نع رخآ هجو نم بدآلا یف أي ( سنأ نع ) هلوق . ىرهزلا نع ديزي نب سنوي نع ناسح نع رخآ هجو نم

 انه رثالاو , هل رخؤي ىأ ةزمه مث ةلمپم اهدعب نونلا نوكسو هلوأ مضب ( أسنيو ) هلق . سنأ قربخأ ىرهزلا

 : ريهز لاق رمعلا ةيقب

 رثالا ىهتني ىح فرطلا یبتنبال لمأ هل دودع شاعام ءرلاو

 لوصح رمعلا ىفو « هيف ةكربلا قزرلا ىف طسبلا ىنعم : ءاملعلا لاق . ىلاعت هلا ءاش نإ كانه هيلع مالكلا ناتو

 تکی نابنالا قدرنا وكذب و اهب ومنیف هيف ديزتو لاملا برت ةقدصلاو ةقدص ه راقآ ةلص نآل « دسجلا ىف ةوقلا

 هلذ همحر لصو نإ لاقي نأك طرشب اديقه بتکی هنأ ىنعملا وأ « ليوأتلا اذه ىلإ جيتحا كاذلف همأ نطب ىف وهو

 ءاقبلا ةلق كلذب دارملا : لاقف ىذمرتلا ميكحلا برغأو . توملا دعب ليلا هركذ ءاقب یعلا وأ « اذکف الإو اذك

 . ةيكزتلا داز همحر لصو ناف نيرشع هتيكرتو ةنس ةئام دبعلا لجأ بتكي نأ لمتحي : ةبيتق نبا لاقو . خزرإلا ىف

 هییجوت و . رييغتلا هيف لخدب لوالاف « لجو زع هللا دنع مولعملا ريغ هب لكوملا كلملا دنع بوتکلا : هريغ لاقو

 ىذلا وه كلملا هيلع علطا ىذلا رماظلا كلذف « كح ا هيلع قلعیال نخ نطابلا مواعملاو رهاوظلا ىلع تالماعملا نأ

 « ةعيطقاا مؤشو ربلا لضف معيل فاكملا ىلا كلذ غالبا هيف ةمكملاو , تايئالاو واو صقنلاو ةدايزلا هلخدب

 نإ قاقرلا باك ىف رقفلا ىلع ىنغلا راثی] ىلع مالكلا ىتأبو ۰ ردقلا باتک ىف ةطوسبم ةلأسملا هذه ركذ ناو

 ىلاعت هللا ء اش
 ةثيدألاب "یبلا ءارش بسا - ١

 نه را مارا دنع ان رکذ » لاق شعلا اًمثدح ردحاولا دبع ات دح ديسأ نم لمم اشو - ۲۰۸

 م 2م e ا ا 8 ۳ یه وا ۰

 لجأ ىلا ىدوه نم امامك ىترتشا لج ىنلا نأ امنع هللا یضر ةشئاع نع"دونمالایندح : لاقف ۳ ف

 رد
 6 كدح نم رد هنهرو

 [ EY ۰۲۹۱۱۰ ۲۸۱۴ ۰۲۰۰۹ ۲۴۸ ° YoY ل > : ق هفارطأ - ۲۰۹۸ ثيدحلا ]

 شب یا تیک ۰
 ع سا نع ةداتق انا لح ماسه ان ادح 5 اشي ۲۰ ۹

 7 3 ر ۶
 ۳9( اب اه ا سیو ا و 1۹ 1 ا

 هتلااص + وم سس لب ا ےک ہک اه دم هلام E ل م
 رد و 9 ىبنلا نهر دقلو « هخنس ةلاهإو ريمش زم هع ینلا ىلا شە هنأ هنع هللأ ىضر سنأ نع » ةداتق

 الو 2 1 عاص هی دع لآ دنع او ام : لوق 2 دقلو . هلهال ۱ ت 26 و کد ع دنع ةنيدملاب 2

 « ةوسنإ من "ناو « بح عاص

 : [ ۲۶۰۸ : ىف هفرط - ۲۰۹۹ ثيدحلا ]

 زئاج ةثيسفلاب ءارشلا : لاطب نبأ لاق ۰ لجالاب ىأ دملاو ةلمهلا رسكب ( ةئيسنلاب نا ءارش باب ) هلو

 « لیختلا كلاذ عفد داراف نيد ابنال ةئيسنااب ىرتديال مب هنأ ليختي ادحأ نأ ليخت فنصملا لمل : تاق . عاجالاب

 امهیلع مالکلا ىتأيسو , هعرد هيلع نهرو لجأ ىلإ اریمش ىرتشا كي هنأ ف سنأو ةعئاع یئیدح هنف فنصلا دروأو



 ۳۰.۳ ۲۰۱۸-۲۰۷ ثيدحلا

 نهرلا ) هلوق و « ىعخنلا وه ( مهاربا دنع انركذ ) ةشئاع قيرط ىف هلق " ىلاعت هللا ءاش نا نهرلا لوأ ىف فوتسم

 ىف هلوقو . هاربا نبا وه ( سم انادح ) سنأ كثيدح ی هلوقو . ىفرعلا لسلا هب در لو « فلسلا ىأ ( ملسلا ىف

 مسا نإ ليق دقو < عضوملا اذه ىوس ىراخيلا ىف طابسال سیلو ؛ دانسإلا لاجر ةيقب اذکو «ىرصب وهو ةلمبملاو

 ةتكدلاو ۰ مدارا نب سم ظفل ىلع نهرلا ىف هقاسو 2 عسيلا ىبأ طظفل ىلع انه فنصلا هقاس دقو « دحاولا درع هيبأ

 دانساب نيعضوم ىف دحاولا ثيدحلا ركذي ال نأ هتداع نم بلاغال ةاعارم ىلعأ سم قب رط نأ عم انه امیمج ىف
 ( لوي هتعمس دقلو ) هيف هلوقو . هدضعما نع هرم نأ جاتحاف لاقم هيف روكذملا حسیلا ايأ نالو ,دحاو

 ىلا هئا رش ىف ببسلل اربظم ىدوبيلا دنع عردلا نهر امل كلذ لاق ىأ « مقلب ىنلل هتعم ىف ريمضلاو ٠ سنأ مالک وه
 « لياد ريغب هرهاظ نع قایسلل جارخإ هنال سنا هتعمس ىف ريمضلا لعجو ةداتق مالك هنأ معز نم لهذو . لجأ

 لعأ هللاوأ
 ۶ ]أ

 هدیب هلمعو لج را يلا ا مس ۵

 ىنربخأ لاق باپش نبا نع سنوي نع بهو نیا یلع یت دح للا دبع نب لیعامما یش - ۰
 و رد هد ار 56 0 ۰ 2 ا سوا د #0
 "نأ یوق ع دقل : لاق قيدصلا ركب وبآ فاختسا ال » تلاق اهنع للا یفر ةشئاع نأ ريب لا نب ةورع

 ولالا اذه نم ررگب ىأ لآ لک اسف « نيملسملا رماب تاغش و ما ةن وم نع رحمت نكن مل تفرح ١ س ٤ ۳ ۳ زا 7 ايت م
 0 ۲ ١

 « هيف نیمسال فرتحاو

 5 9 6 2 5 زاد و ی 58
 : لاق ةورع نع دوئمألا وبأىنث دح لاق "دیهس انكادح دي زب نوا دبع اننادح دمج سو - ۱

 ليقف « حاورأ مل ن وكي ناک« مهس لام هلي هللا لوسر باحسأ ناک» امنع هللا ىضر ةشناع تلاق و 2 م. دو جس اد رغ ۰ 75 یو 0

 ةدئاع نع هيبأ نع ماشه نع ماه هاور . « افا ول : مل

 2 37 7ع 0 ۶ ۱ / ۲ رم ۱

 مادقبا نع نادم نب دلاخ نع رو نع سنوي نب ىسيع انربخآ یموم نب مهار الو - ۲
 ئن ناو « هدي لع نم لک اب نا نم ارياف امامط دحأ "لک ١ ام » لاق یبلا نع هنع هللا "یفر 3 0 ا 1 تو ی ۶ 5 5 7 4 0
 ت 2 س 1

 « هذ لمع نم لك اب ناك مالسلا هيلع دواد ا

 ما 4 ۳۳9 ی وک ا ح# 2 42 "ل 2 واس 5
 وبآ اند هجم نب مام» نع رمعم ان ريخأ قا زرأا دبع اید حج یوم نا یک شرح < ۲ ۳

 هدب لمع نم الإ لک أي ال ناك مالسلا هيلع ىلا دواد نا » ی ثا رلوسر نع هر ره 0 371 3 3 ع

 [4۷۱۳ ۸۳4۱۷ : قهافرط د ۲۳ ثيدحلا ]

 8 ىلوَم ديبع ىف نع رباهش_ نب نك ليقع نع تو د = ےک 0۷« ی ۰ 2ص نم لا نا ت نا ا 5+ نب يع اشو - ۵



 عويبلا باتک 4 نا

 محک دحا تام نا »علل لوسرلاق : لوقی ف لا یضر هاا ميت هنأ فوع نب نحرا

 عام را ظلك انا ناسا نس رع ربط لع

 ماوعلا ندا نع هيأ نع وع 8 ماش الح میکرو ار توت ی شم بس ۷۵

 اا ٤ را دغا ناو اب بلا لاق : لاق هنع نا طز

 بسكاا نال ؛ ماعلا ىلع صاخلا فطع نم بسکلا ىلع ديلاب لمعلا فطع (هديب هلع و لجرلا بسك باب) هلوق

 بساك-لا لوصأ : ىدرواملا لاق  بساکلا لضفأ ىف ءايلعلا فلتخا دقو . اهريغب وأ ديلاب المع نوکی نأ نم معأ

 اهنال ةءارزلا اهبمطأ نأ یدنع حجرالاو : لاق « ةراجتلا اهبيطأ نآیمفاشابهذع هبشالاو « ةعنصلاو ةراجتلاو ةعارزلا

 « ديلا لمعب ناك اه بسك-لا بيطأ نأ با وصلا نأ و بابا اذه ىف ىذلا مادقملا يدع یوونلا هبقعت و.لکو تلا ىلا برقأ

 عفنلا نم هيف اهو « لكوتاا نم هيف الو« ديلا لمع هنوك نم هيلع لمتشی ا١ بساكملا بمطآ وهف اعارز ناك ناف : لاق

 ديلا لمع نم كلذ قوفو : تلق . ضوع ريغب هنم لكوي نأ ةداعلا ىف هيف دال هنالو « باودللو ىدآلل ماعلا

 ةبلک ءالعإ نم هيف ال بساكملا فرشآ وهو هءاحأو رب ىنلا بسكم وهو دابجلاب رافكلا لاومأ نم بستکی ام

 : تلق . انركذ اا لضفأ هقح ىف ةعارزلاف هديب لمعي مل نمو : لاق « ىورخالا عفناو هئادعأ ةلک نالذخو ىلاعت هللا

 دعتم هعفاف دملاب لمعيام لك لب ةءارزلا قف ىدعتملا عفنلا رضحن مو « ىدعتملا عفنلا نم هيف ثحبأم ىلع ىنبم وهو

 لاوحألا فالتخاب فلخم دقو « بتارلا فلت كلذ نرأ قحلاو . هيلا سانا جاتحام بابسأ ةئيبت نم هم م

 ءاج اک « لماعلا حصن اذإ بساكملا رئاس ديلا لمع لضفي امن] : رذنملا نيا لاق . ىلاعت هللا دنع لعلاو ء صاخشالاو

 هذه. ىلاعت هللا نم لب بسکلا نم قزرلا نأ دقتميال نأ هطرش نمو : تاق . ةر ره ىبأ تیدح ىف هب احرصم

 لاؤسلا ةلذ نع ففعتلاو كلذب سفناا رسكو وبللاو ةلاطباا نع حابملا مالاب لغشلا دملاب لمماا لضف نمو « ةطساولا

 ىف هدعب امو كلاثلاو « ةعادزلا ىف ىناثلاو « ةراجتلا ىف امل وأ تیداحآ بابلا ف فنصلا دروآ مث , ريغلا ىلا ةجاحلاو

 ىأ ( یوق مع دقل ) لوق . سيوأ ىبأ نبا وه ( هلا دبع نب ليعامسا ىنثدح ) هلو : لوالا ثيدحلا « ةعنصلا

 ةبج ةفرحلاو « ىبلاستكحا ةبج ىأ ءاف اهدعب ءارلا نوكسو ةلمهملا رسكب (ىتفرح ) هلوق . نولسملاو شيرق
 اديبمب « زخم ريغ نم ةراجتلاب هلابع ةن ومو هتن وا ابوسك ناك هنأ ىلا كلذب راشأو « شاعملا ف فرصتلاو باستک الا

 رومأب مايقلا نا ىأ ةيلاح ةلمج ( تلغشو ) هلق . هيلا جاتحا اذإ نيبلسملا لام نم هذخأي امع راذتعالا ليبس ىلع
 ضيم | » تلاق ةشئاع نع قورسم نع حح داتساب رذنملا ناو دعس نبا ىور دقو ,فاربحالا نع هلغش ةفالخلا

 : تلاق . ىدعب ةفيلخلا ىلإ هب اوثمباف ةرامإلا تاخد ذنم ىلام ىف دازام !ورظنا : لاق هيف تام ىذلا هضرم ركب وبأ

 هللا ةمحر : لاقف رمع ىلا امهم انثعبف < هل اناتسب تسي ناك حضان و « هنايبص لمح ناك ینو دبع اذاف ان رظن تام الف

 ناك مداخلا نا د دازو هوحن ةشئاع نع دم نب مساقلا قيرط نم دعس نبا جرخأ و « هدعب نم بمتأ دقإ « ركب ىبأ ىلع

 ىلع اصيرح تنك دق » هيفو هون سنآ نع تباث قيرط نهو « ركب ىبأ لآ مدخيو نيملسملا فويس لمعي القص

 مداخ الا ناكام « مرد الو رايد هدنع ناكامو » هفو « ناللاو حللا نم تبصأ تنك دقو « نيبلسملا لامرفوآ نأ

 « فرتحأ » هلوق لیلدب هسفن دارآ ليقو . هتقفن همزلت نمو هسفن وه ىأ ( ركب أ لآ ) هلق . « بلعو ةحقلر
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 ناک ولف « لك أيسف » ىلع هل افطاع ىلكتملا ںیم ىلا فارتحالا دنسآ هنال مالكلا قسن هيلع لديو : لاق . ىبطلا هاكح
 قیرط ىلع ةبيغلا ىلا ملكا نع لودع < ركب بأ لآ » هلوق نأب ىواضيبلا مزجو . یبتنا رفانتل لهآلا دارملا
 ننک أ كنك نآ قمملا لب« دیش و2 راو اق محقم لو لاو « هسفن دارأ : ليقو لاق « تافتلالا
 لهألا ةن ول ابوسك اصخش هسفن نم درج هنأ تافتلالا ةدئاف : ىيطلا لاق . نيملسلل بسنک أ نآلاو هن ولك أي ام مهل
 نأ قيقح روكذملا لغشلاب فصتا نم نأو ةلعلاب راعشإ هيفو « باستكالا نع نیبلسلا ساب هلغشل منتماف ةراجتلاب
 هيفو : نيتلا نبا لاق . اهمظعمو اهمهأ هنوكل تاجايتحالا نيب نم لكلا صخو « لالا تيب نم هلايعو وه لک
 « ةمولعم ةرجأ هل عطقي مامإ هقوف نكي ل اذإ هتجاح ردق هبف لمعي ىذلا لاما ضرع نم ذخأي نأ لماعلل نأ ىلع ليلد
 « ةياحصلا نم قافتاب هل ضرف هلوانتب ناك ینلا ردقلا نأ ركب بأ ةصق ىف نکل : تلق . ىناطخلا كلذ ىلا هقبسو
 جتي باوثأ هسأر ىلع قوسلا ىلا ايداغ حبصأ ركب وبأ فلختسا امل د لاق تاقث هلاجر لسرم دانساب دعس نبأ ىورف
 نبأ نف : لاق ؟ نیبلسلا مآ تيلو دقو اذه عنصت فيك : لاقف حارجلا نب ةديبع وبأ و باطخلا نب رمع هيقلف « امج
 «فرتحيو» ىنبسشكلا ةياود ىف (فرتحأو) هلق . ةاش رطش موب لك هل اوضرفف « كل ضرفن : اولاق ؟ ىلايع معطأ
 ىنعملا : ىواضيبلا لاق اذكو « مهقا زرأو مهیساکم نیمو مد ومأ ىف هرظن نيماسملل هفارتحاب دارأ : ريثآلا نبا لاق
 ىلع ىزاج اذإ لجرلا فرتحا لاقي : هريغ لاقو . ملاوحأ مظن و ممم اسم ىف ىعسلاب ملاومأ ىف نیلسلل بستكأ
 رثك أ وأ لك آ ام ردقب هر نم مجاع دوعي یتح ملام ىف مهل رجتآ ىأ مل فرتحأ هلوق : بلپلا لاقو . رش وأ ديخ
 : تلق . ركب وبأ عوطت اک كلذب عوطب نأ الإ هتنؤم ردقب نیملسلا لام ىف رجتي نأ مامإلا ىلع بجاوب سیل و
 ىف « ةرامإلاب لاغتشالا وهو فارتحالا كرت ىف ببسلا نيب ركب ابأ نال « هجوأ ريالا نا هركذ ینلا هيجوتلاو
 لالا یطعب ناك هنأ ىلع لمح نأ الإ , ناك اک هسفنل فرتحال فارتحالا هن« ناک ول ذإ ؟ هريغل فارتحالل غرف
 اللف » ىرهزلا نع رمعم قيرط نم بابلا ثيدسح ىف ىليعامسإلا ىور دقو « نيبلسملل هحبر لعجيو هيف رجتب نمل
 اذه ركب يأ ثيدح : (هيبنت) « هسفن لام ىف فرتحاو  نيبلسملا لام ىأ -لاملا نم هلهأو وه لك أ رع فلختسا
 اعوفرم ريصي هلهأ ةن وم ليصحتل فرتحي ناك فلختس نأ لبق هنأ نم هاضتقا ام هنكل فقولا هرهاظ ناك ناو
 ةبلس مآ ثيدح نم هريغو هجام نبا ىور دقو « رب ىنلا دبع ىلع اذك لءفن انك : ناحصا لوقك ريصي هنال
 نم ىناوخا نا ه عوببلا لوأ ىف ةريره ىبأ ثيدح ىف مدقت و « لَ ىنلا دبع ىف ىرصب ىلإ ارجات جرخ ركب ابأ نأ د
 ىف رسلا وه اذهو « مهسفنأ لامع اوناكةءاحصلا نأ » ةشئاع ثيدح ىتأيو « قاوسالاب قفصلا مهلغشي ناك نر رجالا
 تی اذنك ( دي زب نب هللا دبع انئدح دمع انادح ) هلق : ىاثلا ثيدحلا . ركب ىبأ نع اش دح بقع هل ىراخبلا داريإ
 ىلع دمحف ,ديزب نب هللا دبع انثدح » ىراخبلا نع ىربرفلا نع هب وش نب ىلع ىنأ ةياور الإ تاياورلا عسيمج ىف
 وه ديعسو « ةطساوب هنع یود اميرو , ىراخبلا هنع رثك أ دقو « ىرقملا وه ديزي نب هللا دبعو فنصلا وه اذه
 هاور) هلوق . لهذلا وه انه ادم ناب م احلا مزجو « ةورع ميقيب فورعملا لفونلا وهدوسالا وأو «بوبأ يأ نبا
 هنع ةيده قيرط نم «جرختسلا » ىف معن وبأ هلصو قيلعتلا اذهو . ةورع نبا ىنعي (ماشه نع) ىح نبأ ىنعي (مام
 سنأ ن شیرف هاور ظفللا اذ« اولستغي نأ او اف ةع ىلإ نوحورب اوناكو « مهسفنأ مادخ موقلا ناك » ظفلب
 مدقتو  ةرع نع رخآ هجو نمو ةورع نع هجو نم ثيدحلا اذه مدقت دقو ؛ رازبلا و ةعزخ نبا دنع ماشه نع
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 هلا

 عوببلا باتک 4 ۳۰۹

 حيد لصأ نال حير عج « حاورأ مل نوكي هلوقو « مهسفن أ لامع اوناك» هلوق انه هنم ضرغلاو « فوتسم هحرش

 ( دو نع ) هلوق : عبارلاو كلاثلا ثيدحلا . ةلقب حايرأ اضيأ هعمج ىفلاقيو واولا نوكسو < ءارلا حتفب حور
 تام « ةباحصلا رافص نم ىدنكلا برك ى دعم نبا وه ( مادقملا نع) هلوق . ندا ديز نبا ال ىاشلا ديزب نبا وه
 داز ( دحأ لكأ ام ) هلوق ۰ ةمعطالا ىف رخآو ثيدحلا اذه ىوس ىراخبلا ىف هل سيل و « صمح نينامو عضب ةئس
 وهو عفرلاب « ريخ » ليعامسالا ةياور ىف (هدي لمع نم لك أي نأ نم اریخ طق اماعط) لوق . « مدآ ىنب نمد لیعامالا
 نم هجام نبآلو . سانلا نع ىنغلا نم ديلاب لمعلا مزاتسي ام ةيريخلاب دارلل و « هيدي دك و نم هل ةياود قو « زئاج
 هجولا اذه نم رذنملا نبالو «هیدی لمع نم بيطأ لجرلا بسكام » هنع نادعم نب دلاخ نع دعس نب رع قيرط
 لثم دانسالا !ذپب دعس نب ريع ىنثدح ةبقب نع رابع نب ماشه دئاوف فو « هيدي لمع نم لحأ طق اماعط لجر لك أ امد
 نم لجرلا لك أ ام بيطأ نا » ةشئاع ثيدح نم ىلاسفللو « هل اروفغم تاب هلمع نم الاک تاب نم د دازو بابلا ثيدح

 ثیدح نمو ؛ دمحأ دنع جيدخ نب عفار ثيدح نمو کاملا دنع همع نع ری نب ديعس ثيدح نه بايلإ قو « هيسك

 قو « واولا فذحب ليعاعالا ةياور ىف (حلا دواد ناو) هلق .دواد ىبأ دنع هدج نع هبأ نع بيعش نب وربع

 ىبأ ثيدحو « هلبق ینلا فالغب رضحلا ىف حرص وهو (هدب لمع نم الإ لک اب ال) هلو . « هدي بسكن م » هتياور
 هاودنسب سابع نبأ نع كردتسلا ىف عقوو ؛ ءاسنالا ثيداحأ نم دواد ةمجرت ىف أيس تیدح نم فرط اذه ةر ره

 ثيدحلا فو « ايعار ىموم ناكو « اطايخ سيرد] ناکو « اراجت حون ناكو « اثارح مدآ ناكو « ادارز دواد ناكد

 نأ ركذلاب دواد صيصخت ىف ةكح لاو « هريغب هرشابيام ىلع هسفنب صخشلا هرشابي ام ميدقتو « ديلاب لمعلا لضف
 لك الا ىغتبا امنو « ىلاعت هللا لاق اک ضرألا ىف ةفيلخ ناكهنآل ةجاحلا نم نكي ملهديب هلمعيام ىلع هلک أ ىف هراصتقا
 « ديلا لمع بسکلا ريخ نأ نم همدق ام ىلع اهب جاجتحالا ماقم ىف هتصق لب ىنلا دروآ اذهل و « لضفالا قيرط نم.

 مثادهيف ) ىلاعت هلوق مومع عم هنيسحنو هحدم انعرش یف درو اذإ امس الو ءانل عرش انلبق نم عرش نأ ريرقت دعب اذهو

 ثيدحلا . هعماس سفن ىف غقوأ هليلدي ءىثلا ركحذ نأو , لكوتلا ىف حدقي ال بسكتلا نأ ثيدحلا فو (هدتقا

 كانه هجرخأ و « ةلأسملا نع فافعتسالا باب » ىف هيلع مالكلا مدقت (کدحآ بطتحي نآل) هلوق : سداسلاو سماخلا

 نمحرلا دبع یوم دیبع ی قيرط نم انهو , هنع ملاص ىبأ قيرط نم باوبأ دعبو « ةريره فأ نع جرعألا قي رط نم

 ىف ماوعلا نب ريبزلا ثيدحو « مايصلا رخاوأ ىف هتجرت ىلع مالكلا مدقت دقو ب رهزأ نبا ىلوم وهو - فوع نا

 « هلبحأ » هلوقو « كانه هيلع مالكلا مدقتو هماتب « ةاكرلا نم فافعتسالا باب د ىف هقاسو ارصتخم انه هدروأ كلذ

 سلفأو سلف لثم لبح عج ةدحولا مضو هلوأ حتفب

 فافع ىف هبْلْطَملف مح بلل نمو . میل ءارّشلا ىف ةحامسلاو ةلوهسلا باپ - 1١

 نع ردکشلا نب دممىئثدح لاق فّرطم نب دمحم نان وبأ .انثدح شايع "نم *لع ایزو - ۲۰۷۹

 « ىترتشا اذإو « خاباذإ احم الجر لا محر » لاق و هللا لوسر نآ امهنع لا ىضر للا دبع نب راج
e 

 ىفتفا اذإو 6

 ءارلا رمسكب هباوص : قالوب ةمبط ححصم لاق )١(



 ۳۰۹ ۲۰۷۷ - ۲۰۷۲ ثيدحلا

 « بتم ريغوأ ایترم رشنلاو فللا باب نم نوکی نأ لمتحم ( عيبلاو ءارشلا ىف ةحامسلاو ةلوهسلا باب ) هلوق
 یظفللا ديك الا نم رخألا ىلع امهدحأ فطعف ىنمملا ىف نابراقتم ةحامسلاو ةلوهسلا ذ] « امهبنم لكل امهنم لک لمتحيو
 اقح بلط نمو ) هلوق . كلذ ىف ةسياكملا ال اهوح و ةرجاضملا كرت ةامسلاب دارلا و « بابلا ثيدح هاظ وهو
 عفان ثيدح نم نابح نباو هجام نباو ىذمرتلا هجرخأ ام ىلا ردقلا اذهب راشأ , لعال اع ىأ ( فافع ىف هبلطيلف
 (شايع نب ىلع انثدح) ٠ هو « فاو ريغ وأ فاو فافع ىف هبلطيلف اقح بلط نم » اعوفم ةشئاعو رمع نبا نع
 نباو ىكلاملا بيبح نبا مزج لرالاب و « ربا لمتعو ءاعدلا لمتحي ( الجر هللا محد ) هلوق . ةمجعملاو ةيناتحتلاب
 اذه ىف رددكملا نبا نع بئاسلا نب ءاطع نب ديز قيرط نم ىذمرتلا هاورام ىتالا دی وب و « ىدوادلا هحجرو لاطب
 ثيدح ىف هنيعب الجر دصق هنأب رعش اذهو « ثيدحلا « عاب اذا الهس ناک ابق ناكل جرل هللا رفغ » ظفلب ثيدحلا
 الجر هلا حر هريدقتو ءاعد هلعجت « اذإ » نم دافتسملا لابقتسالا ةنيرق نكل رابخإلا هرهاظ : ىنامركلا لاق « بابلا
 ةفص یهو « البس ىأ نیتلمپلاب و ملا نوکسب ( احمس) هلوق . طرشلاب هديبقت نم مومعلا دافتسي دقو ؛ كلذك نوکب
 « داج اذإ اذکب حس لاقي « داوجلا حمسلاو « یضاقتلاو ءارشلاو عيبلا لاوحآ ررك كاذلف « توبثلا ىلع لدن ةهبشم
 نا اهاکح ةياود ىف < فا مدعو ةلووسب هتح ءاضق بلط ىأ ( ىضتقا اذاو ) هلوق . ةلهاسملا انه دارملاو

 نا » اعوفرم ةر ره ىبأ ثيدح نم مک احم او ىذمرتللو لطم ريغب ةلوهسب هيلع ىلا ىطعأ ىأ « ىضق اذإو » نيتلا
 البس ناكالجر ةنجلا هللا لخدأ د هعفر نايثع ثيدح رم یاسنللو « ءاضقلا جمس ءارشلا حمس عيببلا حمم بحي هللا

 ةلماعملا ىف ةحامسلا ىلع ضحلا هیفو هوحن ورمع نب هللا دبع ثيدح نم دمحألو  ایضتقمو ايضاقو اعئابو ایرتشم .

 مبنم وفعلا ذخأو ةبلاطملا ىف سانلا ىلع قییضتلا كرت لع ضحلاو ةحاشملا كرتو قالخالا ىلاعم لاهتساد ٠

 رسوم ظنا نم اپ - ۷
 نا هيادح شارح نب ”ىعبر نآ "روصنم انئدح ريكاز انث دح سنوي نب دمحا نيرو - ۷ و. 26 ۰ رز د وک ق عي گم و و کم ات

 - > 2 م ۰ 9 0100
 : اولاقف کلبت ناك نم لك حور ةكئاللا تقلن » ل ىبلا لاق : لاق هن دح هنع هلا ىضر ةفیذخ

 . « هنع اوزَواحَتف : لاق . رس وما نع اوزاحتیو اورظني نأ ىنايتف مآ “تنك : لاق ؟ ايش ريما نم ”تليعأ
۱ 5 ۱ - 1 2 2 7 

 دبع نع ةبعش ”هعباتو  «رسعلا رظنأو « رسولل ىلع رس تنك» بر نع كلام وأ لاقو : هللا دبع وبأ لاق
 ر 7 1 2 ےس a توت

 لاقو هعباتو. « ریسأا نع زوامنأو « سموم ا رن أ » یبر نع كالا دبع نع ةياوع وآ لاقو . یبر نع رثللملا

 ش نس ا مر 0 0 1 ۱
 « رسا نع زواج أو «ریمولا نم ليقف » مبرر نع دنه یبآ نب من

 [ ۳40۱ ۲۳٩۱ : ىف هافرط - ۲۰۷۷ ثيدحلا ]

 نم ليقف : رسولا دح ىف ءاملعلا فلتخا دقو . هکحو كلذ لمف نم لضف ىأ ( ارسوم رظنآ نم باب ) هلق
 اهتمسق وأ اههرد نوسمخ هدنع نم : یهو دحأو كرابملا ناو ىروثلا لاقو « هتف همزلت نم ةن ومو هنن وم هد -



 عويبلا باتك 6 ۳۰۸

 هفعض عم اريقف فا الاب نوكي دقو هبسك عم اينغ مردلاب صخشلا نوكي دق : ىعفاشلا لاتو « رسوم وهف بهذلا نم

 وهف اراي دعي هلثم ىلا ةبسنلاب هلاح ناک نف « فرعلا ىلا ناعجري رسعلاو رسوملا : ليقو , هلايع ةرثكو هسفن ىف

 (دوصنم) هلق . ةقدصلا نم ذخالاو ةلألا هل زوجت نم دح ىف وه اعا هلبق امو دمتم | وه اذهو « هسكعو رسوم

 ةفيذح عمتجا و ىعبر نع دنه ىبأ نب یمن قيرط نم هتیاود ىف لسم داز ( هثدح ةفيذح نا ) هلق . ستعلا نا وه

 هللا لوسر تعمس اذكم دوعسم وبأ لاقف د هرخآ فو ثيدحلا ركذف « هبر قا لجر : ةقيذح لاقف ؛ دوعسم وبأو

 تلبقتسا ىأ (ةكئالملا تقلت) هلوق ٠ بابل اذه ىف ىتأيس اک یمبد نع كلالا دبع نع ةناوع فآ ةياور هلثمو « ع

 مكلبق ناك نمیف ناک الجر نا » ليئارسإ ىنب ركذ ىف ىعبر نع سع نب كلما دبع ةباور فو « توا دنع هحور

 داذ « ةردقم یهو مابفتسالا ةزمه فذحب ةياور قو ؟ ( ائيش ريخلا نم تلمعأ ) هلوق . « هحور ضبقيل كلما هانأ

 قيقش قيرط نم ملسلو . هركذف « نأ ريغ ایش لعأ ام لاق , رظنا لیق « لعأ ام لاقف » ةروکذل كل دبع ةياود ىف
 « ًارسوم ناكو سانلا طلاخي ناك هنأ الإ ءیش ريخلا نم هل دجوي لف كلبق ناک نم لجر بسوح » ةعفر دوعسم یا نع

 ؟ ايندلا ىف تلمعام : هل لاقف الام هللا هات آ هدابع نم دبعب هللا یتآ » لسم دنع اهلصوو انهةقلعلا كلام ىبأ ةياور قو

 , فو « ثيدحلا « زاوجلا قلخ ناكو سانلا عيابأ تنكف كلام ینتبتآ براي : لاق - اثیدح هللا نومتکی الو لاق -

 . الضف یتبطعأ تنكك نأ الإ . اریثک هب وجرأ ايش كل تلبعا» براي : لوقف » ثيدحلا اذه ىف رمع ىنأ نبا ةیاور

 اوزواجتيو اورظني نأ) هلو . اكوام وأ ناكارح مداخلا وهو ىتف عمج هلوأ سکب (ىتايتف ) هلوق . هرکذف,هلام نم

 نع اوزواجتيو رسعملا اورظني نأ د نيقابللو , ةجرلا فلاخال وهو قسنلاو رذ ىبأ ةءباور ىف عقو اذک (رسولانع

 وه اذه لملو « ةمجرتلا قباطم ريغ هرهاظو , هيف یراخبلا خيش سنوي نب دمحأ نع لسم هجرخآ اذکو « رسرملا

 رسولا ىلع رسيأ تنك یمبر نع كلام وبآ لاتو ) لوق . ةمجرتلا قباطب ام اهیف نال ةينآلا قيلاعتلا داريا سا
 مدقت اک كلام ىبأ نع رحآلا دلاخ ىبأ قيرط نم لسم اهلصو ثيدحلا اذه ىف ةفيذح نع قيرطلا هذهو (رسعملارظنأو

 هلوق ۰ « ل هللا لوسر ىف نم هانعمس اذكه : ىنجلا سماع نب ةبقعو ىراصنالا دوعسم وبأ لاقف , هرخآ ىف لاقو الو

 نبا هلصو دقو « رسعملا رظنأو » هلوق ىف یلعب ةفيذح نع ىأ (ىعبر نع) ريع نبا ىنعي (كلملا دبع نع ةبعش هعباتو)

 ظفلب ةبعش نع مهاربإ نب لسم نع ضارقتسالا ىف فاما هلصوو , ظفللا اذهب ةبعش نع ساع بأ قيرط نم هجام

 ةناوع وبأ لاتو ) هلق ۰ « تعم“ اذکم هدوعسم یآ لوق هرخآ فو « رسعملا نع ففخأو رسوملا نع زوجتاف »

 « رسعملا نع زواجتأو رسوملا رظنأ » لاق اک وهو « الوطم ليئارس] ىب ركذ ىف فلؤملا هلصو (حلا كلما دبع نع

 نب ةريغم قيرط نم لس هلصو ( خلا دنه بأ نب ميعن لاقو ) هلق . « تعمس اذنكم » دوعسم ىفأ لوق هرخآ قو
 لوآ « رسولا رظنأو » یور نم ةياور : نيتلا نبا لاق 0 اضيأ دوعسم ىنأ لوق هيفو « هظفل مدقت دقو هنع مسقم

 رجوی ال نأ ابجاو هنوكنم مزا الو : تلق . بجاو رسعملا راظنإ نال ءرصملا رظنأو » ىور نم ةياور نم
 هيلي ىذلا بابلا ف بوجولا ىف فالتخالا ركذأسو , هتائيس نم كلذ هنع رفکی وأ هيلع هبحاص

 تبسم 0
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 ارسم رظنأ نم صا - ۸

 هللا ديبع نع "یره زلا نع يديب رلا ادئدح ةزمح نب ىج انثدح ررامع نب ماشه ایه - ۲۰۱۷۸ 0 ا ا ۰2



 ۳۰۹ ۲۰۷۹ - ۲۰۷۸ ثيدحلا

 سم یار اذاف « سان خر ادب "رج ات ناک» لاق هلع ا یبلا , نع هنع 7 ر یت هنأ هللا دبع نا

 « هنع هلا زود 1 3 زواحتب 4 ا ر مرو وا هرم لا

 [ ۳۸۸۰ : ىف هفرط - ۲۰۷۸ ثيدحلا ]

 نم د هعفر ءارلا مث ةلمهملاو ةيناتحتلا حتفب سسیلا ی ثيدح نم لسم یود ( ارسعم رظنأ نم باب ) هلو

 نم هللا هيجني نأ هرس نم » اعوفرم ةداتق نأ ثيدح نم هلو « هشرع لظ ىف هللا هلظآ هل عضو وأ ارصم رظنأ
 ؛ مهج حیف نم هللا اتو » لاقو هوحن سابع نبا نع دمحالو « « هنع عضي وأ رسعم نع سفنلف ةماءلا موي برك
 ھارا قيرط نم هريغو ىربطلا ىورف (ةرسيم ىلا ةرظنف ةرسعوذ ناك ناو یلاعت هلوق ريسفت ىف فلسلا فلتخار
 راتخاو « هريغو ابرلا نيد ىف ةماع ابنأ ءاطع نعو « ةصاخ ايرلا نيد ىف تلزت ةيالا نأ امهريغو دهاججو ىعخنلا

 بجو نويدملا رسعأ اذاف « امي عماجلا ىنعملا لوصحل نويدلا رئاس هب قحتلب و ابرلا نيد ىف اصف تلزن اهنأ ىربطلا
 ىأ ( هللا دبع نب هللا ديبع نع ) هلوق : مضلاب ( یدیبزلا انادح ) هل . هسبح ىلإ الو هبرض ىلإ ليبس الو هراظن]

 رجات ناك ) هلو . مر ی ار EG ا

 . « سانلا نيادي ناكو طق اريخ لمع: م الجر نا د یاتناا دنع ةريره ىنأ نع حلاص ی ةياود ىف ( ساناا نيادي

 زواجتلا ظفا ف لخديو « زواصتو رسعام كرتاو رسيام ذخ هلوسرل لوقيف » ىتاسنلا داز ( هنع اوزواجت ) هلۆق
 فک هلل اصلاغ ناك اذإ تانسحلا نم ريسالا نأ هلبق ىذلاو بابلا ثيدح ىو . یضاقتلا نسحو ةعيضولاو راظنالا

 نم عرش نأ رب رقت دعب هلكاذهو ؛ هسفنب كلذ لوتي مل ناو هب مأي نمل لصع رجالا نأ هيفو « تاثیسلا نم اريثك
 اندنع انسح ناكحدملا قابس ىف انعرش ىفءاج اذإ انلبق ٠

 5006 مس, و
 هادملا نم هلل للا "لوو عا ا ۳ لاق دلاخ نب ءا دملا نع کدو

 قابالاو ةق لاو املا ةلئاغلا : داف لاق . « ةئاغالو بخ الو Ns زی عیب دلاخ نبا

 < ناسا رخ نم سم ءاج لوقف « نانو ناار یررآ س "نیس لا 7 ضما نإ: وب

 ةديدش ةهارك "ههرکسف . ناتنحسر نم مویلا ءاجو

 2 ربخآ "الا ءاد اهم نآ طب لس "می كرمال لیت ال : ساع نی قم لاقو

 ثراحلا نب , رفا دبع ن نع لیلا یی یاس نع ةداقق نم + 20 امدح ٍبرح ن ناملس ازم بس ۳ ۷

 وأ - اف رفتب مامرا اين اب رناميبلا » لك ر لا لور ل لاق * هنع اَ ىضر رمازح نب ريك ىلإ هر

 6 امهميبأ کر تقع اب ذکو انك ناو « امپمی فام كرو انب و اقدص ناف - اف رفتی ىتح : لاق

 [ ۲۱۱۵ ۰۲۱۱۰۰۲۱۰۸ 6۲۰۸۷ : ىف هفارطآ - ۲۰۷۹ ثيدحلا ]



 عويبلا بانك ۶ ۳۰

 هيف ام ىأ ( تکی لو) هلوق ۰ یرتشلاو عئابلا ىأ ةيناتحتلا دیدشت و ةدحولا حتفب (ناعببلا نيب اذإ باب ) هلوق
 ا امپعیب ىف امل كروب هریدقت و هب علل طرشلا باوج فذحو « صاخلا دعب ماعلا نم ( احصن و ) هلوقو « بيع نم

 ليقثتلاب (ءا ملا نع رکذیو ) هلوق . ةبجاو لاسلا ةحبصن نأ بابلا اذه لصأ : لاطب نبا لاقو « بابلا ثيدح ىف
 لسا « ثيدحلا لملق ىن احس , ةعصعص نب صاع نب وربع نب ةعيبر نب ةذوه نب دلاخ نبا لاعفلا نزوب ةزمه هرخآو

 لصو دقو « قيلعتلا اذه عقو اذكه ( دلاخ نب ءادعلا نم لي هللا لوسر دم ىرتشا ام اذه ) ِهْلِوق . نينح دعب

 نب ءادملا نع ديزي ىلأ نب ديجلا دبع قيرط نم مهلك هدنم نباو دوراجلا ناو هجام ناو ىتاسنلاو ىذمرتلا تر دلا

 باوص وه ليقو بولقم انه عقو ىذلا نإ ليقف « انهام سكع ءادعلا یرتشلاو مب ىنلا عئابلا نأ ىلع اوقفتاف دلاخ

 « ءادعلا مسا ىلع كي هللا لور مسا میدقت كلذ نم مزاو « دحاو ینعع, عابو ىرتشا نال ىنعملاب ةياورلا نم وهو

 : لاق « ىرتشملا وه ناك اذإ طورشلا ىف لوضفلا مساب ةءادبلا : هيف لاقف یذمرباا ىف عقوام ىلع ىبرعلا نا هحرشو

 ليبس ىلع كلذ نإ مث : لاق « قلخلا ملعتل هدبع ضقن هيلع زوحبال نم وهو كلذ هل مقلب هللا لوسر بدكخو

 ناك اذإ الإ ةدبعلا ىف دجلاو بالا مساو مسالا ةباتك هيفو « ةدهع ريغب ةريثك تاقفص ىطاعتن دق هلال بابحتسالا

 هلوق قو : لاق « دلاخ نب ءادعلا بسن و هبسن نع هتفصب ینغتسا « هللا لوسر دم » لاق كلذلو « هصخت ةفصب اروبشم

 هيف ( ملسملا ملسملا عیب ) هلوق ۰ عيبلاو ءارشلا نيب قرفال نأ ىلإ ةراشإ « لسم ملسلا عيب » لاق مث « ىرتشا ام اذه »أ

 . ةريعالو «ةب سأبال قدصأ وأ ىرتشا ام اذه بتاكلا لوقب قئاثولا ريدصت نأو « ةعيدخلا لسلا نأش نم سیل هنأ
 رهظ ءاوس نطابلا هب دارملاو « بيعال ىأ ( ءادال ) هو . ةيفانلا ام سبتلت اهن معزو كلذ نم عنم نم ةسوسوب
 ١ ءابلا همتکی ىأ « ءادال ه هلوق : ةيشاحلا ىف رينملا نبا لاتو « یزرطلا هلاق لاعسلاو دبكلا عجوكال مأ ءىش هلم

 لب اقلطم ءادلا ینن ءادال هلوقب درب مل هنأ هلصحمو , لسلا لسلا عيب نم ناكل عئابلا هنيبو ءاد دبعلاب ناک ولف الإو

 ىأ ةثلثم امدعب ةدحوملا نوكسو اهمضب و ةمجعملا رسكب ( ةثبخ الو ) هلوق . هيلع علطي ملام وهو صوصخ هاد نن
 + ليقو « ةبيرلا « نيعلا » بحاص لاقو « یاب ال ةثيبخلا قالخألا دارملا ليقو « یزرطلا هلاق دهع ممل موق نم ايبسم

 قلخلا ىف ناك ام ةثيخلا و حتفلاب قلخلا ىف ناك ام ءادلا . ىبرعلا نبا لاقو « بيطلاب لالحلا نع ربع اك مارحلا:دارملا

 دارملا ليقو « روج الو ىأ ةمجعملاب (ةلئاغ ال و) هلو . عيبملا ف هوركم نم معيام ىلع عئابلا توكس ةلئاغلاو ٠ مضلاب

 هلصو ( حلا ةداتق لاق ) هلو . یلام اب فلتب ةليحب لاتحا اذا نالف ینلاتغا موق نم وه لاطب نبا لاقو « قابالا

 ىلا عجر ةداتق ريسفت نأ رهاظلا : لوقرق نبا لاق « هنع ةبورع ی نب ديعس نع ىعمسالا قي رط نم هدنم نبأ

 . نيلالدلا ىأ ةمجعملا ءاخلاو نونلاب ( نيساخنلا ضعب نا ) ىعخنلا ىأ ( ميهاربال ليقو ) هلق . اعم ةلئاغلاو ةثبخلا

 نبا هدرو اهفلعم ليقو ةبادلا طبرم وه ةيناتحتلا ديدشتو ءارلا رسكو ةدودمملا ةزمهلا حتفب ( یرآ ىمسي ) هلو

 ىرأت : موق نم ةماقالاو سبحلا نم هلصأ ةبادلا هب دشت هفرط زرس و ضرألا ىف نفد» لبح وه ليقو « ىرابنالا

 یرتشلا ىلع اوسلديل دالبل ءاساب ممیاود طبارم نومسی اوناک نيساخنلا نأ ینعلاو , هب ماقأ ىأ ناكملاب لجرلا

 لاق  بلجلاب دعلا ةبيرق اهنأ نظيو یرتشلا اهياع صرحیف ناتسجسو ناسارخ نم بولجم هنأ اومهويل كلذ م وقب
 ىمسي هيف ناك هنأك سنجلا ىلا ماللاو فلالا تطقس وأ تلق « میاد ةظفل لصالا نم طقس هنأ نظأو : ضايع

 دیز يأ ةياور ىف ةملكلا هذه تفحصت دقو , ةيرآ ىمي هبف ناك هنأك ريمضلا طقس وأ « لبطصالا ىأ ىرآلا .



 ۰ ۳۱۱ ۲۰۷۹-۲۰۸۰ ثيدحلا

 مطب نکل هلثم یورما رذ ىبأ ةياور فو« اعد نزو هرخآ رصقو دم ريغب نیتحتفب « ىرأ » اهركذف ىزورملا
 نا ةياور فو لاق « ءارلا نوکسو ةزمهلا حتفب تب ور ابنآ نيالا نبا ىكخ امهريغ اف برطضاو « نظأ ىأ ةزمملا

 : ىعارلا لاق دمتعملا وه لوآلاو ءارلا حتفو فاقلا مضب ىرق فیظن

 دعم ىلع نپرآ ال انيلع ممليخب اورف دفف

 نيساخنلا نم اسان نإ هل ليق د لاق هاربا نع ةريغم نع میشه نع ةبيش ىبأ نا هاورام كلذ ىف باوصلا نيب دقو
 ناسارخ نم تءاج لوقیف قوسلا ىنأي مث ناتسجسو راسا رخ هود لبطصا مدحأ ىمسي باودلا باحأو

 ةيرأ یمسب نيساخنلا ضعب نأ » هظفاو شه نع روصنم نب دعس هاورو « ميهاربا كلذ هركف لاق « ناتسجسو ۱

 صاع نب ةبقع لاقو ) هلق ٠ سیلدتلاو عادخلاو شفلا نم هنمضتیام كلذ مهاربا ةهارک ىف ببسلاو « حلا ناسارخ

 نیا و دحآ هلصو ثيدحلا اذهو « هب ربخآ ىنبيمشكلاا ةياور ىف ( هريخأ الإ ءاد اب نأ لمي ةعلس عيب ءىرمال لحال
 ظفلب اعوفرم ةبقع نع ةلمهم فلالا دعب و ملا فيفختو ةمجعملا رسکب ةسامش نب نمحرلا دبع قيرط نم ماحلاو هچام

 هدانسإو ءابيع هيف معي » دحأ ةياور ىفو « هل هنيب الإ شغ هيف اميب هيخأ نم عاب سل لحي الو « للسما وخأ لسلا »
 ( مازح نب ميكح ىلإ هعفد) هلوق. «ليلخلا ابأ تعمس» نيباب دعب ىلا ةياورلا ف ( ليلخلا بأ اص نع ) هلوق « نسح

 « اثيدح نيرشع دعب «رايخلا زوجي کباب » ىف وتس هيلع مالكلا ىتأسو « يكح نع » ةروكذملا ةياورلا ىف
 نمو م وسلا ىف عئابلا بناج نم ی ادص هلوقو حلا بعيب ىف احل كروب ءانيبو » اقدص ناف هلوق هنم ضرغلاو

 ثيدحلا فو . هصقن اذكو امیبناج نم وهف بيع نه نمثملاو نملا ىف امل ىأ ءانيبو » هلوقو « ءافولا ىف ىرتشملا بناج
 لهو« مکلاد بذکلا وهو امهدض دجو نإ ارقحو ؛ نیببتاو قدصلا وهو طرشاا اینم لصح نا اهل ةكربلا ]ل وصح
 امهدحأ مؤشدوعي نأ لمتحو « هبضتقب ثيدحلا رهاظ ؟ رخآلا نود طورشملا هنم دجو اذإ امهدحال ةكربلا لصحت

 قداصلل اتباث رجالا ناک ناو ؛ امهنم دحاو لک نم مکلا وأ بذکلا دجو اذإ عیبلا نم ةكربلا عزت نأب رخآلا له

 یصاعلا موش نأو ؛لاصلا لمعلاب الإ افوصح متال ايندلا نأ ثيدحلا ىو . متاكلا بذاكلل لصاح دزولاو « نيبما

 ةرخآلاو ايندلا ريخب بهذي
 رمتلا "نم طاخلا | عیب ساپ — ۰

 انک» لاق هنع لا یضر دیمس ىلأ نع مس ىلأ نع مت نع ناب تدح رمت وبأ اشو - ۸۰

 الو عاصب نيعاصال : اط بلا لاف . عاصب نيعاص يت انکو « رمتلا "نم طلخا وهو « با و

 ۱ « رد نیهرد

 انك » ثيدحلا ىف هلوقو . ةقرفتم عاونأ نم عمجما رقلا ةمجملا رسكب طلخلا ( رقلا نم طلخلا عيب باب ) هلق
 عمجا رک و ربيخ نم مييلع هللأ ءافأ مب مف همسقا هلع ناک ام ءاطعلا اذه ناکو «هاطعن ىأ هلوأ نونلا مطب« قزرت

 نوكي نأ كلذ لثم ىف بلاغلاو , هما فرعيال ليخنلا نم نول لك وه ليقو « طاخلاب رسف : ميلا نوكسو ميلا حتفب
 هثبدرب هدیج طالتخال هعیپ زوج ال اذه لثم نأ موتي نم موت عفر ةمجرلا هذه ةدئافو . هدیج نم راک أ هثیدر



 عوببلا باتک ٤ ۱ ضن

 اهديج یرب ةهجوم ةيعوأ ىف طلخ ول ام فالخم ءابيع كلذ دعب الف رهاظ زيمتم هنال عيبلا ف حدقبال طلخلا اذه نال

 قوتسم كلذ ىلع مالكلا یأیسو . ماردلا اذكو « الضافتم قاب را عیب نع ىلا ثيدحلا قو ٠ اهثیذر یخ و
 ىلاعت هللا ءاش نا عوببلا رخاوأ ىف « هنم ريخ رمتب رمت عيب دارآ اذا باب » ىف

 رازجللاو ماحللا ىف لی ام ساپ - ۱

 لاق د وهم ىبأ نع "قیفش یدح لاق" شعالا اتم دح ی ان دح رصفح ی رع اش حس ۰

 « سانلا , نم 00 "ینکسی lal ا باقه مالغل لاَقذ بیعش ايأ ین ر راصنألا لر ءاج و

 لاقف ؛”لُجر ممم e ا تفرع دق ىلاف « ٍةسخ ۷ وعد نأ دیر يناق

 دق لب ءال : لاق. مجر مجرب نأ < تنشر نإو « ندا ”و ندا نأ تم "مش ناف هانعبت دق اذه نإ لي مدل

 « هل تأ

 [ ۰45۱ , ۰0۳4« ۲60۰ : ىف هفارطأ - ۲۰۸۱ ثيدحلا ]

 وهو «باوبآ ةسم دعب نکسلا نا ةياور ىفو ؛ انه ةمجرتلا هذه تعقو اذک ( رازجلاو ماحللا باب ) هلق

 وهو ةدحوم هرخآو ةلمبملا دی دشت و فاقلا حتفب ( باصق هل مالغل لاقف ) هل . تاعانصاا مجارت لار قيلأ

 کسو نماهنأ ىلع قرطاا تقفتاو « ماحل مالغ هل ناك» ظفلب شعالا نع رخآ هجو نم ملاظملا ف ىتأيسو , رازجلا

 لاقابیعش ابآ ینکی داصنالا ن م لجر نع ه هيف لاقف هدنسب شعالا نع ريع : نا نم دحأ هاور ام الإ دوعسم ىفأ

 عساتلا ءزجلا ىف هانبور اذيكو , ثيدحلا ركذف « ی امالغ تيت أف « عوجلا هبجو ىف تفرعف هلي هقا لوسر تيتأ ۲

 قأیسو « رباج نع نایفس ىبأ نع شحعالا نعو » هقرط ضعب ىف لسم داز « ريم“ نبا قي رط نم « لماحلا ىلامأ د نم

 ىلاعت هللا ءاش نإ ةمعطالا باتك ىف قوتسم ثردحلا اذه دناوف ىلع مالكلا

 ميلا ىف نامكسلاو تلا یکم ام بسا ا"

 نر هللا دبعنع تن نع لولا ابأ تەم لاق دات نع ةبعش اي دح را ن لدب اشو - ۲

 ىح لاق وأ - اق”رفتي ملام رایمن اب وناميبلا » لاق طك ی لا نع هنع فا یضر مازحر ب ۲ نا ثدراحلا

 © امهعيب 4 تقح ابذکو انك نإو « مهمی ف اهل كروب ان و اقدَص ناف - افرفتی

 روك ذلا مازح نب مكح ثیدح هيف رکذ ( میبلا ىف ) ةكربلا نم ىأ ( ناتكلاو بذكلا قحمبام باب ) هلوق
 هل مجرت اف حضاو وهو نيباب لبق

 اضأ ابعرلا اولك اال اونمآ دلا اه أ اي )ل [ نارمع لآ ۱۳۰ ] لجو رع هللا لوق بيساب - ۳

 ةيآلا (ةفعاضم



 ۲۰۸۵۰ ۲۰۸۳ ثيدحلا
۳۱۳ 

 لاق قم بلا نع ةريره ىبأ نم ایرنا دیس انئادح بلذ ىبأ نا ان دح مدا شرم - ۳
 « مارح نم مأ لالفلا نم لالا ذَعأا«هرلایلابیال نامز سانلا ىلع «نيزأي »

 سيل قسنلل اذكم € ةيآلا ةفءاضم اناعضأ ابرلا اولكأت ال اونمآ نيذلا ام اي ) لجو زع هللا لوق باب ) هلوق
 الا بسک تمح نم لابی مل نم باب , ىف یطالا ةرره يأ ثبدح هيف هريغ قاسد : ةبالا ىوس بابلا ىف

 نم یاسنلا ا ىلا ةمجرتلاب راثآ هاعل و 0 دیعاا برق عم مس الو یراخیلا ةداع نم دمعي وهو ؛ هنتم و هدانساب

 یورو «هرابغ نم هباصآ هلكأي مل نف « ابرلا نواكأي نامز سانلا ىلع ىتأي» اعوفرم ةريره ىبأ نع رخآ هجو
 اذاف « لجأ ىلا قح لجرلا ىلع لجرلل نوكي نأ ةيلهاجلا ىفابرلا ناك» لاق ةيآلا ريسفت ف لس نب دیز نع كلام
 نم ىربطلا یورو ۰« لجألا ف رخآلا هدازو هقح ىف هداز الإو ذخأ هاضق ناف ؟ برت مأ ىضقتأ لاق لح
 اڃا ىلإ عيبلا لجرلا عيبي ةلهاجا لهأ اير نأ و ةداتق قيرط نمو < هوحت دمهاجي قيرط نمو ءاطع قيرط

 اش وهو هدم کحو «روصةم ابرلاو . هنع رخأو داز ءاضق هبحاص دنع نكي لو لجالا لح اذاف ۰ ىمسم
 سفن ىف امإ ةدايزلا ابرلا لصأو . واولاب فحصملا طخ ىف عقو دق نكلو , فلالاب بتكيف وبري ابر نم وهو

 لوألا ىف ةقيقح لبقو « امهيف ةقيقح وه ليقف « نيمهردب مردک ةلباقم ىف اماو ( تبرو تزتها ر ىلاعت هلو قک .ىثلا ۲

 مرع عيب لك ىلع ابرلا قلطيو ۰ ةيعرش ةقيقح ىناثلا ىف هنأ رس نبا داز ء ىناثلا ف ذاجم 4
 ۶ : [ةرفبلا ۲۷۵ ] یلامت لا لوق . هبناکو هدهاشو ابا لک اپ - ٤
eو 5 و 6 ا  he AN 4 aةيآلا رخآ ىلا ( سا نم ناطيثلا هطبختيت ىذلا ”موقي اك الإ نوموقبالاب را نولك أي يذلا ) نوي , 

 نع زقورسم نع یا ىلأ نع روصنم نع ةبعش لح دون الح راقب 0 لع شرع 4م

 ةراججتلا مرح "م « دجسلا ىف مهيلع هب ىنا "نهارق ةرقبلا رخ تل اسا » تلاق امنع هلا یفر ةشئاع
 « را ىف

 بانج ب ةر نع ءاجر وأ اتدح مزاح نب ريرج ان دح ليعامسإ نب ىسوم اشو - ۰
 ىتح انا « ةسادقم ض رأ ىلإ یناجرخأف ینایتآ نیلجر لیلا تيأر » كم ئىنلا لاق : لاق هنع هللا یفر
 ىف ىذلا جا لبق أف . ةراجح هيدي نيب لجر رها طس ىلعو « مناق لجر هيف « مک نم رهن ىلع انين

 ىف یعر جريل ءاج اك لس « ناك ”ثيح د رف هيف ىف جم لجرا یر جرخم نأ لجل دارأ اذاق « رہا
 « ابعرا لک : رهملا ىف "تیر ىذلا لاقف ؟ اذه ام : تلتف « ناكاك عج زیف رجح هيف

 موقب اک الإ نوموقيال ) هلوق ىف سابع نبا نع ريبج نب ديعس قیرط نم یربطلا ىور ( نودلاخ اهيف م ۶ هلرق

 ىرابلا جف ۰ ( ج0 سم



 خويا باتک- ۵ ۳٤

 ةمالع كلت : لات ةداتق نع ديعس قيرط نمو . هربق نم ثعبب نيح كاذ : لاق ( سلا نم ناطيشلا هطبختي ىذلا

 سانلا نأ هانعم ليقو . اعوفرم هوحن سنآ ثيدح نم ىربطلا هجرخأو . لبخ مه. و نوشیپ « ةمارقلا موي ابرلا لهأ

 نم طبختملا ةلزاع ريصيف طقسیف عارسالا ديريف هنطب ىف ايرلا وبري ابرلا لک آ نكل ء اعارس ثادجالا نم نوج رخ

 : اولاق لحال ابر اذه ل ليق امل مهنآ 6 ابرلا لثم عيبا 3 اولاق منا كلذ) ىلاعت هلوق ىف ىربطلا ركذو . نونجلا

 نال ركذلاب لك آلا صخ امل : یربطلا لاق . ىلاعت هللا مهبذك أف« هلع دنع وأ عيبلا لوأ ىف نما اندز نا قرف ال

 مأ هنم لک أ ءاوس هب لمع نم لكل لصاح ديعولاف الاو « ابرلا نم مهتمعط تناكةروكذملا تایل مهيف تلزن نيذلا

 ةراجتلا مرح م“ لرب ىنلا نمأ رق ةرقبلا رخآ تاز ال د ةشئاع ثددح امهدحأ : نيثيدح بابلا ف ىراخبلا قاس ٠ ال

 ىف رجلا ىف ةراجتلا ميرحت ىلع مالكلا یاب و « ةالصلا باتكن م دجاسملا باوبأ ىف هيلع مالكلا مدقت دقو « رخلا ىف

 ةصق ىلع انه هنم رصتقاو « زئانجلا باتک ىف هلوطب مدقت دقو « لبوطلا مانملا ىف ةرمس كيدح بینا . عويبلا رخاوآ

 لیبس ىلع امهرکذ هنأب بيجأو « هدهاشو ابرلا بتاكل رکذ بابلا ییدح ىف سيل : نيتلا نا لاقو . ابرلا لك

 دهشیل ةصقلا دبش وأ هبتک نم اماذ هيلع ابرلا بحاص أطاو نم ىلع عقي اما اذهو « كلذ ىلع لكلا امهتناعال قاملالا

 بحاص ناعأ نم هيف لخدب امو « روكذملا ديعولا ىف لخديال دصتلا ليمج اذرف قحلاب امف لمعيل هيلع یهام ىلع اهب

 ىج لوزن ةشئاع ثيدح نمضت دقف اضيأو ( ابرلا لشم عيبلا املا ) لاق نم ةلزنم لزنيف هتدابشو هتباتنكب ابرلا

 قسم لجأ لا نيد متنيادت !ذا  هیفو ( ابرلا مرحو عببلا هقا لحأو ) ىلاعت هلوق هيفام ةلج نمو ةرقبا

 ةباتكلا نع ىبنلا مهفأف «هلحأ ىنلا عيبا ىف داوشالاو ةباتكلاب صاف تعيابت اذإ اودهشأو إل هيفو €( هوبتكاذ

 نم هريغو سم دنعف « احيرص دهاشلاو بتاكلا ىف درو ام ىلإ راشأ ىراخبلا لمل و « همرح ىذلا ايرلا ىف داهشالاو

 ناسا باحعالو « ءاوس مثالا ىف م : لاقو هيدهاشو هبتاکو هلكومو ابرلا لکآ لپ هللا لوسر نعل » رباج ثيدح

 هلكومو ابرلا لک آ ملي هللا لوسر نعل د هيبأ نع دوعسم نب هللا دبع نإ ن+رلا دبع قيرط نم ةع زخ نا هحصو

خآ هجو نم یاسنلا ةياود فو ۱ ةشلاب یذمرتلا ةلاور ىفو « هبتاكو هدهاشو
 هلكو موابرلا لکآ هدوعسم نبا نع ر

 « للي دم ناسل ىلع نون وهلم هيتاكو هادهاشو

 : [ةرقبلا ۲۷۸ ] لجو رع وها رلوقل ابا لکو م ساپ - ۵
 ( نودظي ال مو ) لوق ىلا (نينمؤم منک نإ ابا نم قب ام اورذو هلا وقنا | ونمآ نيذلا اه 5

 و بلا ىلع تل ةبآ هرخآ وذه : سابع نبا لاقو

 « اماجح دبع ىرتشا نأ تیآر » لاق ةن ىبأ نب نوع نع ةبمّش انثكلح ديلولا وبأ انثتلح = ۲۰۸۵

 ابر لك آو « ةموشولاو ةمئاولا نع یهو « ملا نميو بالا نم نع علو بتلا ی : لاقق « تاسف

 « رثوصلا نملو ٤ ولکومو

 [ ۰۹2۲ ۰ ۰۹6۵ ۰ ۰۳۵۷ ۰۲۲۳۸ : ىف هفارطآ - ۲۰۸۹ ثيدحلا ]

 م ) اونمآ نيذلا اأ اب ١ لجو زع هللا لوقل 3 ۰ هلبق یذلاک هبف ریدقتلاو همعطم ىأ ( ابرلا لکوم باب ) هلو
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 دنع عقوو تاياورلا عيمج ىف اذکه ( نودلظي ال مو  هلوق ىلإ  نينمؤم متن ک نا ابرلا نم قیام اورذو هللا اوقتا
 مكحنء سبت نأب نوملظت الو ةدايزلا ذخأب نوبلظتال ىأ هرسفو ( نولطت الو نولظۃال - هلوق ىلإ ىدوادلا

 ريسفتلا ف فاصملا هلصو ( تلزت ةبآ رخآ هذه : سابع نبا لاقو ) لوق . فأيس ام ضرتعا مث . کلاومآ سوءد
 « سابع نبا نع افالتخا نوكي نأ امإو امهو نوكي نأ امإ اذه : لاقف ىدوادلا هضرتعاو « هنع ىعشلا قيرط نم
 نوعجرت اموب اوقناو ر ىلاعت هلوق تلز“ ةءآأ رخآ نأ ىلع صيصدتلا هيف هنع ريسفتلا ف فاصملا هجرخآ ىذلا نآل

 تايآالا ةلمج نم نآل ماولا وه هنأب نيتلا نبا هبقعتو . ىهتنا اهنم امبرقل مو لقانلا لملف : لاق « ةبآلا € هتلا ىلا هيف
 اهركذ ةيآآ رخآ یهو , ةبآلا ( هللا ىلإ هيف نوعجرت اموي اوقتاو إل ىلاعت هلوق ة.جرثلا ىف ىراخبلا اهلا راشأ ىلا

 نع الا اذه رکذ دارأ ىراخبلا نأکو . یبتنا تلزآ ةبآ رخآ هذه هلوقب راشأ املاو نودلظيال مو هلوق ىلإ هلوقل .
 ةياود ىف ( ةفيحج ىبأ نب نوع نع ) هلو ۰ « ةرقبلا ةروس رخآ نم تابآلا تلزن ال د ةثئاع لوق ريسفت سابع نبا |

 اذك(هتل أسف اماجحادبع ىرتشا ىبأ تيأد) هلق . قالطلا باوب أ رخاوأ ىف ىتأ سو « نوع انثدح » ةبعش نع مدآ
 اذه ىف عقو نكلو « ىهلا ثيدحب هباوج بسانيال كلذو < هارتشم ببس نع عقو لاؤسلا نأ هرهاظو ؛ انه عقو
 أف اماجح ىرتشا » ظفلب ةبعش نع رخآ هجو نم عوببلا رخآ ىف اذه دعب فذصملا هج رخآ ام هنیب راصتخا قاسلا
 . باوجلل بسانلا وهو « مجاحا رسک نع عقو اء] لاؤسلا ناب نايبلا هيفف « كلذ ىلع هل اسف « ترسكف همجاحمب
 هنم مهف هن أكو « ةداملا مدح داراف ميرحتلا ليبس ىلع كلذ نع ىبنلا نأ مهف هنأب رعشيام مجاحا ةفيحج بأ رك ىو
 « باوبأ دعب مجاحلا بسک ىلع مالكلا ىتأيسو , هجاع رسك كلذلف كاذب بسكتلا كرتپ الو ىلا عيطيال هنأ

 مثاولا نآل . امهلعف نع ىهن ىأ ( ةموشوملاو ةشاولا نع ىهمو) هلو . ىلاعت هللا ءاش نا هدئاوف ةيقب كانه ركذنو ٠
 . افوطعم ةياورلا هذه ىف عقو اذکم ( هلكومو ابرلا لك آو ) هلوق . امهلعف نع ىبني الو امهنع ىهنبال موشوملاو
 ىهتلاي نعللا لدب أف رييغت ةياورلا هذه ىف حقو هنأ ىل رظ مث , هلبق ینلاک هنع باوجلاو « ةشاولا نع ىبناا ىلع
 ۱ معأ هللاو « هلکومو ابرلا لك آو ةشوتسلاو ةمثاولا نمل و » ظفلب قالطا رخاوأ قو عويبلا رخاوأ ىف ىقأيسف

 4 مذ راثك "لک بال هلو « تاقدصلا یاری و ابر لا قعر )با - 1

 ب نإ بیسلا ن لاق باهش نا نع سوب نع ثهالا ادن دح ريكب ن ی رو - ۷ نأ 8 ۶.۱ 6 ۳ قو - 97 ور ۱ 72 و ات

 6 ةک را ةقحم « ةملس ةقفنم فال » لوني الك للا لوز تعب : لاق هنع "نا "یضر ةريره

 نسحلا قيرط نم متاح بأ نبا یود ( ميثأ رافك لك بحال هاو تاقدصلا ریو ابرلا هللا قحم باب ) هلوق
 ىنأ نبا جرخأو . ةلق ىلإ لوثي هرمآ نأ ىنمملا : هريغ لاقو . هلهأو ذئموي ابرلا هللا قحع ةمايقلا موي كاذ : لاق
 تیدح نم هلصأو « هقحم_ هللا ناف هبحاص طيغي ىتح داز ناو ابر نم ناك ام » لاق نامح نب, لتاقم قيرط نم متاح

 نع قازرلا دبع یورو « لق لا هتبقاع شک ناو ابرلا نا ه اعوفرم نسح دانساب دمحأو هجام نبا دنع دوعسم نبا

 هلوق ۰ ديزي نبا وه ( سنوي نع ) هلق . قحمي ىتح ةنس نوعبدأ ايرلا بحاص ىلع ىتأي ال هنأ انعمس : لاق رمعم
 نم ةلعفم ةننک اس نون امپندب ءافلاو ملا حتفب ( ةقفنم ) هل . ةبذاكلا نيهلا ىأ ماللا رسكو ةلمهملا حتنب ( فلحلا )
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 لوألا نزو فاقلاو ةلمهلب ةقحمم هلوقو « عاتملا نيسلا رسكب ةعلسلاو « داسكلا دض جاورلا وهو نونلا حتفب قافنلا

 بوصأ لوألاو ان وددشي نوئدحا : ىطرقلا لاقو « لاطبالاو صقنلا قحنا و« ءاحلا رس و هلوأ مض ضايع کحو

 لصالا ىف امهو ؛ حضرآ یهو ةيذاكلا نيملا دمحألو , نیما لسم قو < فا ا نع اريخ حص كلذلو ةغلابلل ءاملاو

 «دواد ىلأ دنع سنوي نع دلاخ نب ةسينع هعبات ( ةكربلل ) هلۆق . قحناو قافنلا یتعع نادودحم ناديزم ناردصم

 دنع تللا هاورو « ىليعامسالا دنع ضايع نب ااو « حيرلل لسم دنع نارفصْن أَو بهو نبا ةءاور قو

لا هذه حمجرت ىلا لیعاعمالا لامو ¢ یاسنلا دنع بهو نبا هعب اتو ¢ تكلا ةقوع د ظفلب ليعامسالا
 دقو ) ةياوز

 امجرخ نمل ةظفللا هذه ةبسف ىف « فارطالا » ىف ىزملل عقوو « سن وي ىلع فلتخا اك ثيللا ىلع ةظفللا هذه ف فاتخا

صقنلا قحا و ةدايزلا ايرلا نال ةر الا ريسفتل اك هنأ ةمجرتلل باللا ثردح ةيسانم : رينملا نا لاق « هنررح ۳ فرعي مو
 

 كلذكف ةكربلا قحع هناف لالا قداز نإو بذاكلا فاحلا نأ كثيدحلا حضراف ؟ صقالاو ةدادزلا عمتج فيك: لاقف

 ىضفي ةكربلا قع نکل ادئاز ددعلا ناك ناو ابرلا هيف یذلا عسبلا نم ةكربلا قحم ىأ ( ابرلا هللا قححمب ) ىلاعت هلوق

 ىناثلا ليوأتلا ىلع ةرخآلا ىف رجالا لالحضا لو « دوعسم نبا تبدح ىف ىم اک ابندلا ىف ددعلا لالحضا ىلإ

 عيبا ف رفا "نم رک ام اپ - ۷

نمح ا دبع نل مهارا نع "ماعلا خا مثه اینک دمحم ن ورع شی حس ۳ ۰
 نب ملا ديع نع 

 قول طب ملام ام یلعآ دقت لاب ف « قولا ىف رهو لس مافآ الجر نا » هنع لا یفر ىفوأ ىبأ

 [ نارم_ لآ ۷۷ ] ( الف ان مهن امأو هللا دعّمب ننورتشپ نیا "نإ )ل تآ فف « ”نيدلسلل "نم الجر امف
 1 (to ¢ ۲۱۷۶ : ىف هافرط - ۲۰۸۸ ثيدحلا ]

 . هاتف ادص ناک ناو « مرح ةهارك ىبف ابذک ناک ناف اقلطم ىأ ( عيبلا ف فلحلا نم هرکیام باب )ەل

 وغللا هرضح عیبلا نا داجتلا رشعماي د اعوفرم ىازلاو ءارلاو ةمجعملا حتفب ةزرغ ىبأ نب سيق ثيدح نم ناسا قو

 نب هللا دبع تعع د ماوعلا نع ديزي ةياور ىف ( ىفوأ ىبأ نب هللا دبع نع ) هلق . ¢ ةقدصا اب هو وشف فلحلاو

ف روكذملا بسلا ناپ بقعت دقو < هيلع مالكا ةيقب عم ريسفتلا ف ناسف ¢ قوأ ىبأ
 ةماع ةمجرتلا و صاخ كثيدحلا 

 دوعسم نبأ ثيدح نم الوزن ببس ىف تاداهشلا ىف ىفأيسو ( مهناعأو ا ةيآلا ىف هلوق نم دافتسم مومعلا نكل

 یخ » يلم یبل لاق مهنع هللا ۍضر سابع نبا نع سوط لاقو . غاوصلا ىف ليفام بيساب - ۸

 « رخ ذالا "الإ : لاقف . معنی ناف رخذإلا "الإ » ساب لاقو « امالخ

 نأ نیسخ “نب لع ىنربخأ : لاف بابش نا نع رئو انربخآ هللا دبع اربخآ نادبع اشو - ۸۵
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 هلي ىبلا ناکو « محلا نم ىبيصن نم فراش ىل تناک » لاق هلع نأ هربخأ امهنع هلا ىضر لع نب نيسح

 يب نمر ًاَغاوص الجر ”تدعاو اش هللا لوسر تنب ةمطافب یی نأ "تدرآ الف « سا رم اراش ىناطعأ ۱
SM 



 ۳۹۷ ۲۰۸۹-۲۰۹۱ ثيدحلا

 « ىسرع ةو ىف نیمتسأو "نیفاوصلا نم هتيبأ نأ تدرآ رخ اب أف یعم لی" رب نأ عایق
 [ 0۷۹۳ ۰ ۰۰۳ مول 6۲۳۷۵ : ىف هفارطآ - ۲۰۸۹ ثیدما ]

 اع ا "یفر سابع نا نع ةمركع نع لاك وف دا دع نال اند قاحسا شرم — ۰

 اس ىل تل او «یدب ا "رع و ةكم مرح ہلا نإ د لاكي م هلا لوسر نآ

 ا ۳ لا اط طب الو اهدي" هل ربع 4 الت لیلا نم

 یرادت له : ”ةمركع لاقف « رخذالا ' الا : لاقف . اذن ويب ٍفقسلو انيغاصل رخذإلا “لإ : بلا ٠ دبع تبا

 € انروبقو انتغاصل هدااخ نع باهولا دبع لاق ”هزاكم ةلزنتو للا نم ا نأ وه ؟ اه دیص تیام

 ةيناتحتلاب غایصو غاوصو خئاص لاقي عملا ىلع همضب و دارفالا ىلع هلوأ حتفب ( غاوصلا ىف لیقام باب ) هلو
 هلي هنمز ىف ناك كلذ نأ ىلع هبنتلا اهدعب امو ةغابصاا هذهل ةمجرتلا ةدئاف : رينملا نبا لاق  ةغايصاا لمع هلصأ و
 كرابملا نبا وه ( هللا دبع انربخأ ) هلوق . سايقلاب ذخوب هادع امو هزاوج ىلع سصنلاكن وكف هب ملعلا عم هرقأ و

 (فداش ی تناک) هلو ۲ دیناسالا حصأ هنإ هيف لبق اع روكذملا دانسالاب بابش نبا ةياورو « ديزي نبا وه سود و

 ثيدحلا اذه ىلع مالکلا ىقأيسو « ابب لخدأ ىأ ( ةمطافب ىنتبأ ) هل ٠ ةنسلا ةقانلا : لعاف نزو ءاف هرخآو ةمجمع

 « دولا نم طهر مہنآ انمدق دقو « عاقنيق یب نم اغاوص الجر تدعاو ه هلو هنم ضرفلاو « « سخلا ضرف » ىف

 كرتت نأ ةعنص ىف داسفلا لوخد نم مزابال هنأ هنم ذخؤيو « لسم ريغ ناک ولو غئاصلا ةلماعم زاوج هنم ذخؤيف

 نوغابصلا سانلا بنکآ د ثيدح ىلإ راشآ فنصلا لعل و « الثم سانلا لذارأ اهاطاعت ولو اهبحاص ةلماعم
 وه دلاخو ‹ نيهاش نبا وه (قح] انئدح) هلق . هريغو دحآ هجرخأ دانسالا برطضم ثيدح وهو « نوغاوصلاو

 « حلا باهولا دبع لاقو » هرخآ ىف هلوقو « سواط لاقو » بابلا لوأ ىف هلوقو . ءاذحلا وه دلاخ هخيشو « ناحطلا
 ةغايصلا ركذ هنم ةمجرتلا ضرغو « روكذملا ثيدحلا حرش كلذكو « جحلا باتك ىف نيقملعتلا نيذه لصو مدقت

 كلذ ىلع أللي ىنلا ریرقتو

 دادل او نيقلا ر 1 ساب 5 ۳۹

 قورس نع ىحصلا ىبأ نع نال يلح نع ید ىأ نب را ان دح راشب 0 نب دع ی - 5

 1 ىتح كيطعأ ال: لاق ٠ هاضاقتأ 8 نك لقد یصاملا ىلع ىل ناكو « ةيلهاجلا ىف انيق تنك » لاق باب نع

 نان تیر نوعا اق : لاق . ا م فا "كتيب یت 3 هک ال: تلق إب دحم 0

 نا مأ بیل ملط" دلو الام يَ "وال لاقو انت ی رثك ىلا تيأرفأ تا تف . كيضقأف ۳ لام

 “ا دنغ

[Ye CINE ۰ 1۷۳۳ ۰ 0۷۳۲ ۰۲۸۲۵ ¢ YY : قهفارطآ - ۲۰۹۱ ثيدحلا | 



 

 دنع غئاص لک راص مث دادحلا نيقلا لصأ : دیرد نبا لاق ( دادحلاو ) فاقلا حتفب ( نيقلا ركذ باب ) هلوق

 اصلا لوقلا دمتعا ىراخبلا نأكو . دادحلا اضيأ نيقلاو , ةنسآلا حلصي ىذلا نيقلا : جاجزلا لاقو . انيق برعلا

 ةجرتلا ىف هب دادحلا قحلأ هنأكو « نيقلا ركذ الإ بابلا ىف هدروآ ىذلا ثيدحلا ف سلو . امبني ر افتلا ىلإ

 انأ» نا مآ لوق امأو . یلاعت هللا ءاش نا میم ةروس ريسفت ىف ثيدحلا ىلع مالکلا ىتأيسو « کما ىف امہک ارتش ال

 ةنيزلا اهتأش نم نال ةئيق ةينغملا تيم هنمو « نييزتلا نييقتلا : ليلخلا لاق « اهتنيز هانعف « ةشئاع تنیق

 طايخلا تسيسإب

e ۲مت هنأ ةحلط ی ن كا دبع نب نعت نع كلام ان رمخآ و ن 1 دبع اشم  

 كلام نب س نأ لاق « مص مرام لَم هللا لوسر اعد طايح "نا » ةلوقي هنع هللا یر كلام ب سن
 6 "لب دقو ابد هيف و ا ثا رلوسر ىلا ت ¢ م.اعطلا كل ىلإ و لا لوسر مم ”تبهذف

 ثوب نم ءابلا بح أ لزأ لف : لاق ,قمصقلا لاو نم ءابلا مبتتي وق یا هتیارف
 [ ۰۵۳۹ ¢ ۰۵۳۷ هوما coffe coeff ۰۱۲ ۵۲۷۹ : ىف هفارطآ - ۲۰۹۲ ثيدحلا]

 . ةذاجإلا زاوج ىلع ةلالد باو لا هذه ثيداحأ ىف : ىباطخلا لاق , ةيناتحتلاو ةمجعملاب ( طايخلا باب ) هلق

 سابقلا ناكو « ةلالا ةعنصلا ىلا اهيف عمتجيف طايخلا دنع نم طبخلا نوكي نأ بلاغلا نآل « دئاز ىنعم ةطابخلا قو

U هرقأ عراشلا نكل 0 ابلاغ یرخالا نع اههادحإ زيمانال ذإ حصنال هنأ
 ¢ هيلع سانلا لمع رقتسا و قافرالا نم هيف 

 ىانت ال ةطايخلا نأ ىلع ةلالد هبفو . ىلامت هقا ءاش نإ ةمعطالا باتك ىف بالا ثيدح ىلع مالكلا قأاسو -

 ةءورساا

 جالا بسا -
 نب لب ؛تموت لاف م.زراح ىلأ نع ندحرلا ردبع ن بوق انئادح ريكس نب یت اشو - ۳

 13 وسنم لا ىه معن : هل ليقف ؟ درب امنو رد لاق - قد رب ةأرما تءاج » لاق *هنع لا "یر ردعس

 جر ءابيلإ حاتح علو بلا اهداف . اهكوسك أ یدیب مذهل تحت ىفإ ؛ وللا لوسراي : تلاق  اهتّيشاح

 « سج لا ىف وقام بلا سلخ . معن : لاقف ءاهينسُك | هللا لوسراي : موقلا نم لجر لاقف « هرازإ اهنإو انيلإ

 ا د رال نأ تعش ما الاس « تلاع ام: موقلا هل لاقف . هيلا اهم لسرا مم اهاوطن عج 1

 « هتفك تناكف : لمس لاق . تومأ موي یک نوکس الا اهلأسام لاو : لجرا لاقت

 هيلع مالكلا مدقت دقو ةدرلا ىف لهس ثیدح هيف ددوأ « ميج هرخآو ةلمهملاو نونلاب ( جاسنلا باب ) هلوق

 ابا جاتحم وهو ىأ ءاسيبلا جاتح كي ىنلا اهذخاف د هلوقو .زئانجلا باتک ىف « نفكلا دما نم داب » ىف ىفوتبم



 ۳۹ ۲۰۹۳-۲۰۹۱ ثيدحلا

 لاحلا ىلع بصنلاب « اهلا اجاتحم د یپسشکلاو « أدتبملا فذ

 راجا باپ - ۲

 دعس نب لب ىلإ اجر ىتأ» لاق مرزاح ىبأ نع زيزملا دبع انئادح دیمس ب بیت اشو - ۵

 راجنلا زشامالغ یر نأ -*لبس اهاس دق ةأرما - الف ىلإ لَ هللا لوسر تم: لاق را نع هكولأسي

 ىلإ تاّسرأف « اهم ءاج "مل « ةياغلا ماف رط 2 اهلمعي هتاف . سانلا تلك اذإ نوملع ساجأ ًاداوعأ ىل لمعي

 ۱ « هيلع سلف « تمض لوف اهب اف « اهم ی فا لوسر

 ىضر ها دبع نب راج نع یی نع نا "نب دحاولا دبع اتتا ع ب الخ نشري - ۵۰
 ناف ؟ هيلع دمقت ئيش كل لمجأ الأ « ولا لوسراي : يي هلا لوسرا تلاق راصنألا نم ةأرما “نا د امنع هلا

 مسدص ىذلا بل ىلع هلي ئنلا دمق ةمجلا موي ناك الف . بلا هل تاسف . تئش نإ : لاق . ارام امالع ىل

 « هيلا اپضف اهذغآ ىتح عل ؛وبلا لّرف « یشن نأ تدك ىح اهدنع طخ ناک یتلا لذا تحاصف

 « رک لا یم ممست تناك ام ىلع تكسب : لاق . تكرقتسا یتح تکشپ ىذلا یبصلا نين أ نت تلج

 مجرت هبو هرخآ ىف ءاه ةدايذو ميجلا فیفتو نوا ركب ینیسکلاو «ميجلاو نونلاب ( راجا باب )هلو
 ثيدحو ؛ ربالا ةصق ىف اضيأ لمس ثيدح هيف دروأو « مجارتلا ةيقب قايسب هبشأ لوالاو « جرختلا د ىف معن وبأ

 ىذلا » ثيدحلا رخآ ىف هلوقو . ةعمجا باتک ىف امهدئاوف ىلع مالكلا مدقت دقو عذجلا نينحو ربل ا ركذ ىف راج '

 لاق لعاف نوكي نأ لمتحي . « ركذلا نم عمست تناكام ىلع تكب لاق د هلوقو « فاكلا ديدشتو هلوأ مب تكس

 فأ ناو دمہ هجرخآ ؛ للي ىنلا هنأب نمرآ نب دحاولا دبع نع هتياور ىف عيكو حرص نکل , ثيدحلا ىوار

 هنع ةيش
 قب ولا مالا رپ بيسي - +

 دبع لاقو . هيفنب رع نبا یرتشاو « رع نم الج لي بلا یرتشا : امهنع لا یفر رع "نبا لاقو
 رب راج نم یرتشاو . ةاش هنم لَ ونا ىرقشأف منی كلر شُم ءاج : امهنع لا ىضر ركب ىبأ نب نجرا

 نع دوسألا نع َريهاربإ نع 'شمعألا اتندح ةيوامُم وبأ اتدح ىسيع ”نب فسوب شرم - ۵

 « هعرد هّتهرو « ةي ًماط ئدوبم نم ب رشا لوسر ىرتشا » تلاق اهنع ا یضر ةشئاع

 مهضعبل و « نيقابلل ةمجرتلا تطقسو « ىتويمشكلا ريغ نع رذ ال اذک (هسفنب جا وحلا مامالا ءارش باب) هلوق

 لاقو ) هلو ۰ ةءورملا ف حدقي كلذىطاعت نأ موتي نم م وت عفر ةمجرتلا ةدئافو . لجرلا يأ « هسفنب جئاوحلا ءارش »



 عويبلا باتک - م4 ۱ ۳۳۰

 ىرتشاد ) هلق . ةبلا باتک ىف الوضوم یت ایس ثيدح نم فرط وه ( رع نم الج أَي ىنلا ىرتشا : رع نبا

 دبع لاقو ) هلق . باب دعب الوصوم ىتأيسو « هدحو ىنويمشكلا ةياور ىف تبث قيلعتلا اذه ( هسفنب رمع نبا

 ىف عويبلا رخآ ىف الوصوم یاب ثيدح نم فرط وه ثيدحلا ( متعب كرشم ءاج ) قيدصلا ىأ ( ركب ىبأ نب نمحرلا
 ثيدح نم فرط وه ( اريعب رباج نم ) مع ی ا ىأ و « نیکرشلا عم عيبلاو ءارشاا باب د

 اذإ هيفكي نم هل ناک ناو جاوا ءارش فی رشلاو نکلا ة ةرشايم ثيداحألا هذه قو ٠ هبا ىذلا بابلا ىف لوصوم

 هنکل و كلذ نم ديريام هيفكي نم هل ناك هنآ دحأ كدي الف « يلب ىنلاب ءادتفالاو « عضاوتلا ليبس ىلع كلذ لعف
 نا نهرلا لوأ ىف هحرش یتآیسو « ىدوويلا نم ماعطاا ءارش ىف ةشئاع ثيدح دروأ مث « اعيرشتو اهلعت هلعفي ناك
 ىلاعت هللا ءاش

 ریا و باوكدلا ءارش ےاپ - ”غ

 ؟ ل زني نأ لبق اطبق كلذ نوکسب له هيلع وهو ًالم وأ باد ىرتشا اذإو ۳
 « ًابص اله ىنعي . هینعب : رمعا هل ئنلا لاق » امهنع "لا یضر رع نبا لاقو

 رباج نع ناسيك" نب بهو نع ادیب اند ح باهولا دبع اًئادح راب نب د اشو - ۷

 :لاقف كي ' ی ىلع أت یو ی اطب اف ةاز ى هو “يلا مم * تدك لاق امنع هللا ىضر هنا دبع نا

 : لاق 4 هنج هنج لف . تفاخش ايعأو یه هاب ؟ كن امام : : لاق « معن : تا ٩ راج

 ؟ ابی مأ اركب : لاق. "ا ب هلا لوسر نع هفك أ هتيأر دقلف « هتل كرف « بكرا

 ةأرما جودا نأ تيحأف «تاوخآ ىل "نإ : تلف ؟ كيعالنأو امیعالت ةيراج الفأ : لاق . بیک لب : تلق

 مین : لاق من 0 كلا يكل < تمدق ادا 6 'مداق كن | امآ : لاق . "نیلع موقتو < و 7

 رمال قاداپ تقر لب ف 7 7 مده 1 هر e تاق ؟ كح

Oتو النا . ,نازمملا ف ىف ترا "لالب ا 4 ن زی ۳ “راف . تولصن  

 تا و لاق « هنم "یا أ نڪي لو « لجل ا نال ” تاق. راج ىل اوعدا : لاف

 2ص ر

 «هنع كلو

 هنأكو رمحلا ركذ بابلا یندح ىف سلو « نیت مضب ءرخلا د رذ نآ ةياود ی( یا و باودلا ءارش باب ) هلوق

 روك ذلا مكحلا ف صاصتخا الو « لمجو ريعب ركذ امهيف اع] بابلا ىثيدح نال لبالاب كسلا ىف اهقاحلا ىلإ راشأ

 ( اضبق كلذ نوكي له هيلع ) عئابلا ىأ ( وهو المج وأ ةباد يرتش رتشا اذإد ) هل . ةمجرتلا هجو اذبف ةباد نود ةبادب



 ۳۳ ۲۰۹۹ - ۲۰۹۷ ثيدحلا

 یرتشا اذإ باب »ىف ابيرق امحرش یاس ةيفالخ ةلأسم یهو ؟ ةيلختلا درج ىلع دئاز ردق ضبقلا ف طرتشي وأ ىنعي
 بالا ىف ىنأ يس ثيدح نم فرط اذه ( ابعص المج ىنعي هینعب رمعل قب ىنلا لاق ) هلوق ٠ ار نت تقر اح

 ىلاعت هللا ءاش نا طورشلا باتک ىف یفوتسم هيلع مالكا ىتيسو ٠ هلج عیب ةصق ىف رباج ثيدح دروأ مث . روکذلا

 هنعطر ىأ جلا مضو ةلمهملا نوكسو هلوأ حتفب «هنجح د هيف هلوقو « عاقرلا تاذ ةوزغىه امف ناك ىلا ةوزغلا نإ لاقيو

 ىهأ ريدقتب عفرلا زوج و « تجوزتآ رب دقت امهف بصنلاب « ابيث مآ اركب أ » هلوقو

 مالسإلا ىف سانلا اهب ”ميكاهتف « ةیلهابا ىف تناك یلا قاوسألا سیساپ - ۵

 امهنع هللا ّىضر سابع وبا نع رانيد نب و رع نع نایقس انك ولا دبع نب عازم - ۸

 لزنأف «اهف ةراجتلا نم اومن ا مالسالا ناک الف« قیلهابا ىف اقاوسأز جا وذو تو ظاکس تناك » لاق .

 « اذك سابع نبا أرق . "ملا _ مياوم ىف ( حاج کنی يلع سیل ) هلل

 هذه هقف : لاطب نبا لاق ۰ ( مالسالا ىف سانلا ام عیابتف « ةيلهاجلا ىف 2 ىلا قاوسالا باب ) هلوق

 « سابع نبا ثيدج هيف فنصملا دروأ مث « امف ةعاطلا لعف نم عنم ال ةيلهاجلا لاعفأ و یصاعلا عضاوم نأ ةمجرتلا
 جملا باتک ىف ىضم هحرش نأو وسلا لوأ ىف هيلع هيبفتلا مدقت دقو

 ىش لكى ف دصقال فلاخلا : اما . برجا وأ ميلا لبإلا ءارش بيسإب - ۳٩

 تناكو « اوت هما ”لجر انهاه ناک» ورع لاق : لاق نایفس (::"دح وا دبع نب الع انزع - ۵

 : لاقف هکیرش هيلا ءا ۾ هل كيرش نم لبالا كلت ىرتشاف امهنع لا یضر رع نبا بهذف « م لب هدنع

 هداف . رع نا لاو كاذ « تم و : لاقف . اذکواذک خيش نم : لاقف ؟ متعب نم : لاقف . لبالا كلت نم

 انیض ر « اد : لاقف اپات "به الف لاق . امسا : لا . فر مويه الب | لعاب کیرش نإ : لاقف
 ار ناف موت « یو : 5 لا لوسر ءاضقب

 [ ۵۷۷۲ , ۵۷۵۳ > 0۰44 > ۰۰۹۳ ۰۲۸۰۸ : ىف هفارطآ - ۹ "تیدلا ]
 ىف ( برجالا وأ ) هلوق . یمیه یال لاقيو ركذملل ميهأ عمج ءاملا رسكب ( یا لبالا ءارش باب ) هل

 سنج مسا وهو لبإلا وه انه فوصوملا نال ةفصلا ىف عملا ىلع درفلا فطع نم وهو « برجالاو » قسنلا ةياود
 (ءىش لك ىف دصقلا فلاخا مثاملا ) لوق . برجلا لبالا ءارشو ملا لبإلا ءارش لاق هن اکف « درفملاو عمجلا خاص
 لاق « هان ام هريغ تيثأ دقو . ها انه مئاحلا ىراخبلا ركذ مل یردآ امو « ميلا دحاو محلا سيل نيتلا نبا : لاق
 : لاق « طيغو طئاغ اولاق اک ميه ىلع هنوعمج مث ماه لوقي نم برعلا ل لا : هريسفت ىف ىريطلا
 ةيلطملا محلا لبالا ليقو .یورت الف برشت ىشطع هنم ريصت ءاد اهر کیو ءاهلا مضب كاا ىلا يملا لبالاو
 0 ا ءاد وه لدقو « برجلا ةرارح نم ىثطع ريصتف برجلا نم نارطقلاب
 یه ةمركع قيرط مو . شاطعلا لبالا : لاق ( ميلا برش نوبراشف ) هلوق نم سابع نبا نع ةحلط ىنأ

 ىرابلا حف * € ج م ب م



 عويبلا بتلك - ٣۽ ۱ ۳۳۲

 ثيدحلا رخآ ىف یراخبلا لوقو « رانید نا وه ( ور لاق ) هلوق . كلمت ىح برشتق شطعلا اهذخأب لبالا

 انثدح » لاق ناسفس نع هدئسم ىف یدما هاور دقو « هللا دبع نب ىلع هخبش لوةم وه « | رمع نایفس عم

 . « کم لهأ نم » ليعامسالا دنع نايفس نع ريع دآ نبا ةياور قو « مب ىأ ( انبه ناك) هلق . «هب ورع

 ةدايزب نکل لوالاک نييمششكلاو « فيفختلاو رسكلاب یبباقلاو « رثکالا ديدقتلاو نونا حتفب ( ساون هما ) هلق

امایه ربع ىلأ نبا ةياود ىف ( امه الب ) هلوق . هعسا ىلع فقأ مل ( هل كيرش نم ) هلق . بسنلا ءاي
 . هلوأ نیکی 

و مضب لمتسال و « رثكالل ةفرعملا نم نيعلا نوكسب ( كفرعي ملو ) هلوق
 . فيرعتلا نم ديدشتلاو نيعلا حتفو هل

 لاق د ربع ىبأ نبا ةياور فو « ساو هل لوقلاو ربع نا لئاقلاو « قايتسالا نم مآ لعف ةلموملاب ( اهقتساف ) هلو

 نأ دارأ اساون نأكو « رع نا وه لئاقلا ( ابعد لاقف ) هلق . اهعجيداف لوقت اک مالا ناكنإ ىأ ءاذإ ابقتساف

 تيضد ىأ ( تلي هلل لوسر ءاضقب انيضد ) هلو : بعد : لاقف ربع نا كردتساف امر
 الأ کح ثيح هكح

 ىذلا ىلعو « ربع ىبأ نبا مالك نم افوقوم ثيدحلا ریس نی نبا هراتخا ینلا ليوأتلا لعو « ةريط الو ىودع

 نع ربع نب هللا دبع قبا ةزمحو ملاس نع یرهزلا ثيدح بقع قب رطلا هذه دروأف هعمج ىف یدیملا ىرج هترتخا

 اذإ بيعملا ءىثلا عيب زاوج ثيدحلا فو « دحاو ثددح هنأ ىلع دمتعا هنأك « ةريط الو یودءال » اعوفرم امپیآ

 رايخلا تبث دقملا نع هئابب رخآ اذإ نكحل <« هدعب وأ دقعلا لبق عئابلا هنيب ءاوس « ىرتشملا هب ىضرو عئابلا هنيب

 : لاق ةصق ثيدحلا رخآ ىف ىديجلا ركذو , حاصلا لجرلا لظ قوتو « هسفنب هتجاح ريبكلا ءارتشا هيفو . ىرتشلل

 عنصت ام : رمع نبا هل لاقف « ابهذ سيبق ابآ ىل نأ تددو : اموي لاقف « هکحضی ناکو رمع نا سلاحي ساون ناكو

 ىودعلل فرعأ ال : ىباطخلا لاق ( ىودع ال ) هلق . هيلع تومأ : لاق ؟ هب
 نم ءاد مایفا نوكي نأ الإ ىنعم انه

 ىلع عسبلا اذپب تيضر ىأ « رهاظ ىنعم امل : هريغ لاقو . هلثم اف لصح لبالا عم ىعر اذإ هب عقو نم نأ هنأش

 هلوق ىنعم : ىدوادلا لاقو . هعبت نمو نیت نبا ليوأتلا اذه راتخاو . اکاح حئابلا ىلع ىدعأ الو بيعلا نم هبفام

 ثدح لبالا ءاودأ نم ءاد مايملا : « رداونلا » ف یرجما ىلع وبأ لاقو . لظلاو ءادتعالا نع ىلا « یودعال »

 ىلع هرارمتساو « تراد ثسح سمشلا ىلع ريعبلا لايقإ هثودح ةمالع نم و « هيلحط رثك اذا لجنلا ءالا برش نع

 وهف ةريث ا حيد لثم هحير دجو ناف هل نابتسا هرمآ ةنابتسا هبحاص دارأ اذاف « بئاذلاكص قنب هندب و هب رشو هلكأ

 هبو «الاتتحا هادی و ىباطخلا ىلع نخ ینلا ىنعملا حضتی اذ و . ه | مايملا هباصآ هرعب وأ هلوب نم مش نف < مآ

ال ميفا ىلع برجا یراخبلا فطع ةوک حضتي
 اذمصه ىلع ثردحلا نأ هي وقر اعو « ىودعلا یوعد یف امہک ارتش

قلل اريسفت « یودعال د رع نبا لوق نوكيو « عوفرملا كح ىف ريصي لیوت
 هنمضت ىذا ءاض

 وص رورو عا ۳ 5200000 2

ن نيّصح نب نا رم عرکو .اهریفو ةنتفلا ىف حالسلا می بسا . ۷
 رهدتفلا ىف همی

 رم یا 5 5 ۳ 4 ۱ اا ۳ ۳ ا ۲ 2 ۾ هس

وب رم نع ديمس نب یک نع كلام نع لند لو = ۰
 ىلا نع حلفأ نب رنک 

 ور 3 1 ۳ 5 2 ۰ -

 مرا تعبف نينح ماع ل هلل ولوسر مم انج رخت » لاق هنع هلا "یضر ةداتق ىأ نع ةداتق ىأ ىلوم دمع

 و ناتو ۶ ۳ ۱ 7 3
5-5 

 « مالسإلا ىف هتل أت لام لّوأل هناق 242 ىنب ىف 6 وب تیبا

 [ ۷۱۷۰ ۰ 4۳۲۲ c> 4۳۲ ۰۳۱۸۲ : ىف هفارطآ مى. ثيدحلا ]



Xr ۲۱۰۱-۲۱۰۰ ثيدحلا 

 ىأ ( ةنتفلا ىف هعبب نيصح نب نارمع هرکو ) هلق ؟ ال مأ عنمب له ىأ ( اهريغو ةنتفلا ف حالسلا عیب باب ) هلق
 یناربطلا هاورو « نارمع نع ءاجر نأ نع بهشألا ىبأ قيرط نم لماكلا ف ىدع نبا هلصو اذهو « ةنتفلا ماي ۳
 بورحلا نم عقي ام ةنتفلاب دارملا نآاکو , فيعض هدائسإو اعوفرم نارمع نع ءاجر ىلأ نغ رخآ هجو نم ريبكلا ىف
 ةفئاطلا عسیلاف ىغابلا ققحت اذإ اماف , لاحلا هبتشا اذإ هلع اذهو « هارتشا نا ةناعإ كاذ ذل هعيب ف نال نيملسملا نيب
 مث نمو مثلا ىلع نواعتلا باب نم هال ةنتفلا ىف حالسلا عيب هرك امن : لاطب نبا لاق « هب ساب ال قحلا اهبناج ىف تا
 فالخ ىلإ راشأ فنصملا نأكو عيبلا خسف ىلإ كلام بهذو |رمخ هذختب نم بنا عيب قو دمحأ و یعفاشلا و كلام هرک
 نبا وه ريثك نب ريعو « یراصن الا وه ( دعس نب ىحب نع ) هلوق - تنش نم كلالح عب لاق فسح كلذ ىف ىدوثلا
 ةثالث هبفو «نويندم هلك دانسالاو . فيحصت وهو نيعلا حتفب « ورع » یسادنالا يحي نب يح ةياود ىف عقو ملفأ
 , ارضتتم عقو اذك ( عردلا تعبف نينح ماع ملي هللا لوسر عم انجرخ ) هلوق ٠ يحب مهلوأ قسن ىف نيعباتلا نم
 هباس مب ىنلا هاطعأف رافكلا نم الجد لتق هنأ وهو هب الإ مالكلا متي ال ثيدحلا نم ءىش طقس : ىناطخلا لاقف
 ركذف عردلا عيب ذاوج دارأ ام هلال یراخبلا ىلع درلا ف فسعت هنأب نيتلا نبا هبقعتو « هبلس نم عردلا ناكو
 قاأيسو 5 عوفدع ىباطخلا هلاتام سا و . لاق اک وهو : تلق . !ريثك لعف اذکو « هرئاس فذح و ثيدحلا نم هعضوم

 ليعامسالا لاق : ةمجرتلل هتقب اطم لکشتسا دقو . یزافلا باتک نم نينح ةوزغ ىف هيلع مالکلا عم ىفوتسم ثيدحلا
 ثيدحل اهريغو ةنتفلا ىف حالسلا عيب ىلع ةلمتشم ةمجرتلا نأب بيجأو , ءىش بابلا ةمجرت نم ثيدحلا اذه ىف سيل
 ال لجرلا نوکی نأ لمتحي : هحرش ىف بطقلا طخم تأرقو . ةنتفلا ريغ ىف هعبب وهو ىناثلا قشلا ىلع لزنم ةداتق ىبأ
 . یهتنا ةنتفلا تقو كلذ ناكو ؛ عيبلا هلن هن أكو ٠ بینا هنع هضوعيو عددلا ذخأب نأ داراف هنم هضرأف لاق
 عردلا عاب هنال « كلذ دعب عردلا ةداتق ىلأ عيب ىف وه امنا عيبلاب لالدتسالا نأ قلاو , ليوأتلا اذه فست قنخيالو
 ىف حالسلا عيب زاوج ثيدحلا اذه دارياب دارلا نأ لمتحيو « ةنتفلا نمز ريغ ىف كلذ ناكو « ناتسبلا هنمثب یرتشاف
 نيك رشملاو نيملسملا نيب امنأق هيف لاتقلا ناك یذلا تقولا ىف هعرد عاب ةداتق ايأ نال « ررضلا هنم یشخمال نمل ةنتفلا
 لاتقلا نمز ىف هعبب زاوج هنم دافتسیف « نيدلسملا لاتق ىلع نيمي نم هعبي مل هنأ هب نظلاو « كلذ ىلع لب ىنلا هرقآ و
 عمجب ىذلا ءاعولا یا رسکب و « ناتسبلا وه لوالا حوتفم ءافلاو ةنكاسلا ةمجعملاب ( افرخم ) هلوق ۰ هنم یشخمال نم
 زازقلا لاقو , سراف نبا هلاق هتمج ىأ ماللا لبق ةثلثملاب ( هتلثأت ) لوق ۰ مالا ركب ( ةللس ىنب ) هلوق ٠ راغلا هيف
 مآ ءىث لك ةلثأو« ىلام لصأ هتاعج

 كذبا میبو راسلا ىف اپ --۸

 بأ تعم لاق وللا دبع ن ةدرب وبأ اتدح دحاولا دبع اتثادح ”ليعامسإ نب ىموم اشم -۹
 سیو رحلاصلا سیلتا لكم »لَ وللا لوسر لاق دمع : لاق نع ہلا یفر هنآ نع یسوم نأ خب درب
 ريكو « هد وأ ويرتشك اما كسلا بحاص نم كلم دميالا : دا ريكو كسلا بحاص لكك هوا
 « ةئيبخ احر هنم دن وأ كب وكوأ كتيب قرح دا دما

 [ ۰۵۲( : ىف هفرط م- ۱ ثيدحلا |



 عويبلا باتک م4 €

 هب راطعلا قحلأ هنأكو « كسلا رکذیوس بابلا ثيدح ىف سل ( كسلا عيبو راطعلا ف باب ) هلق

 دبع نب ديرب وه هللا دبع نب ةدزب وبأو ءدايز نبا وه ( دحاولا ديع انئدح ) لوق . ةبيطلا ةحنارلا ىف امپک ارتشال

 حئايذلا ف قأس اک ديرب نع ةماسأ ىبأ ةياور ف ( كسلا بحاص لثك ) هلوق . ىموم ىبأ نب ةدرب ىبأ نب هللا

 ةئك اس ةيئاحت اهدعب فاكلا رسكب ( دادحلا ديكو ) هل . ال وأ هبحاص نوکب نأ نم معآ وهو « كسلا لماحک د

 وه قزلا و قزلا هياع بكري ینلا ءانبلا هتقيقحو « ريكلا خفان و كسلا لماحك» ةءاسأ ىنأ ةءاور قو « فورمم

 . روكلا همساف ءانبلا امأو هسفن قزلاوه ريكلا ليقو « هل هترواجم ازاجب ريكلا مسا قزلا ىلع قلطاف هيف خفنی ینلا

 سيل لوقت ؛ كودعي ال ىأ نيتلصخلا ىدحا كمدعيال ىأ مدعلا نم لادلا كلذكو هلوأ حتفب ( كمدسال ) هلو

 بحاص كمدعيال ىأ مادعإلا نم لادلا رسكو هلوأ مضب دذ دآ ةياور قو , ودعي سيل ىأ سالا اذه ینمدعب

 «هنم عاتبت نأ امإو كيذحي نأ امإ ةماسآ ىبأ ةياور ىف ( هحير دعت وأ هيرتشت ام ) هلؤق . نيتاصخلا ىدحإ كساا

 مل وأ عيبلا دجو ءاوس ةمال اهناف ةحئارلا فالخم نيعتيال  ءاطعالا وهو ءاذحإلا نآل عجدأ دحاولا يع ةياورو

 مو « كبايث قرح نأ امإ ريكلا خفان و د ةماسأ ىفأ ةياور ىف ( كبوث وأ كتيب قرع دادحلا ديكد ) هلق ۰ دجوي

 بيغرتلاو « ایندلاو نيدلا ىف هتسلاجع ىذأتي نم ةسلاج نع ىلا ثددحلا فو « حضاو وهو تيبلا ركذل ضرعتي

 درلا هيفف هيف بغرو هحدم للي هنال هترابطب کیم لاو كسلا عیب زاوج هيفو « امهيف هتسلاجع عفتني نم ةسلاب ىف

 ةرابط ىلع عاجالا رقتسا و فال ا اذه ضرقنا مث  اهریغ و ءاطعو یرصبلا نسحلا نع لوقنم وهو ههركن م ىلع

 هيفو « هرکذ مدقت هنال دادحلل فنصلا مجرتي ملو « حئابذلا باتک ىف نایب ديم كن ىت ًايسو « هعب زاوجو كسلا

 رئاظنلاو هابشالاب کما ىف لمعلاو لثملا برض

 راجا رکذ ساب ۹
 لاق هنع فا یر كلام نب سنأ نع ديم نم كلام انربخأ شوب نب لا دبع ار ۲

 اوف نأ “حا تمأو ¢ رك نم علصب 4 اف 6 9 لا "لوسر ةبيط وأ مجح 2
 4 هجا رخ ندر

 1 [ هاكك > ۲۲۸۱ ۰ ۲۲۸۰ ۰۲۲۷۷ ۰۲۲۰ : ىف هفارطآ - ۲۷۱۰۲ ثيدحلا 1

 ”ىضر سابع نبا نع ةمركع نع للاخ اًنكدح وللا دبع نبا وه للاخ اًثكلح دم شو # ۳

 « همي مل مارح ناكولو « هم ىذلا یطعأو هللا ينا محا » لاق امهنع هلا

 ثيدح امف درو دق هناف ةماجحلا ةعنصل ابیوصآ ةمجرتلا هذه تسيل : رينملا نا لات ( ماجحلا ركذ باب ) هلو

 ةماجحلا ىلإ مجتحلا ةرورض امني قرفلاو « لمعتسلا عال عناصلا ىلع ىهنلاف هرجأ لظیال ماجحلا ناكنأو < اهصخب

 ناو « لاق اك وهف الا بدنلاو نیسحتلا بيوصتلاب دارأ نا : تلق . اهاوس عئانصاا ةرثكل ماجحلا ةرورض مدعو

 الإ قرفالف اهل عناصلا ىطاعت لمع:تسلل اطاعت مزال نمو « ةرورضلل امطاعت لمعتسسلل غوسي هن اف الف زوجا دارأ

 ًاطاوت ولو ماجحلا نم الاح أوسأ حاسکلاف عرشتال نأ ةئيندلا بساكملا نم اهنوكن م مزليال ذإ « هيلا ترشأ ام

 نع كانه مالكلا ابو « ةراجإلا باتک ىف ماجحلا بسك ىلع مالكلا قأيسو « مهب كلذ رضأل هكرت ىلع سالا



 ۳۲۵ ۲۱۰۵۰۲۱۰( ثيدحلا

 ىلاعت هتلا ءاش نا سابع ناو سفآ نع بايلا ىردح

 ءاسنلاو اجر هل هرکس ايف ةراجتلا ساپ - ۰
 مآ نع رع رن لا دبع ن ماس نع صفح ن ركسب وأ الح ةة ان اح ا ام °4

 ايلإ اهب لسرا ل ينإ : لاقف هيلع اهآرف  ءاريس وأ - رب رح 22 هنع للا یضر رع ىلإ هاب بلا لسرآ » لاق

 هات قيال ا بلا تب اهإ ٠ قالخال نم اهلي ام ایل

 نینمولا هما ةشلاغ نع دمت نب مساقلا نع عفان نع كلام ان ريخأ نسوي ى هللا دبع ا س6
 لغد رف بابا ىلع ما إب ولا لوسر اهآر الف راش انف ةفرغ ترتشا اهنأ علا اهن انع انا یضر
 ۱ # 2 سو ۱ ۶ ۶. 7 2 0 ۰ ۰

 : هللا لوسر لاقف ؟ تبن ذأ اذام « لب هلوسر ىلإو هلأ ىلإ بوتأ هللا لوسراي : تاقف ةهاركلا هبجَو ف تق رعف
 هذه باعا “نإ : هل هللا لوسر لاقف ءاهدسوتو اهيلع دمفكل كل امي رتشا تلق ؟ ةقرمنلا هذه لاب ام : هل ٣ ١ ۰ ١ م e - و

 و ۶ م 9 ۶ م ع ۳ ۳ 2م

 »€ ةكالملا

 [ ۷۰۵۷ « TY , 0۹۵۷ > هامل ¢ 7594 : ىف ةفارطأ ب ۲۱۰۰ ثيدحلا ]

 ةعفنمال ام امآ  هسبل هل هرک نم ريغ هب عفتني ام ناكاذإ ىأ ( ءاسنلا و لاجرلل هسبل هركي امف ةراجتلا باب ) هلق
 ةصق ىف رع نا ثيدح امهدحآ : نيثيدح هيف رکذو « ءابلعلا لا وقآ نم حجارلا ىلع الصأ هعيب زوج الف ةيعرش هيف

 هجو نم سابللا ىف ىتأ سمو « امعیبت ىنعي ¢ اه عتمتسال كيلا اب تب اع] » ب هلوق هيفو دراطع ةلح ىف رع

 هسسبل هرکیام عيب ذاوج نم انه هل مجرت اف حضاو وهو « اهوسکسل وأ اهعيبتل كيلا اب تشعب امإ] » ظفلب رخآ
 « هيلع سايقل ابف ءاسنلل هسبل هرکی ام امأو « هل ةمرلتسلا هوزج اهاكل عیبلا نم صخآ تناك ناو ةراجتلاو . لاجرل

 باوج اذهب فرعف « ءاسنلاو لاجرلا هيف لخدیف هیزتتلاو ميرحتلا رم معآ وهام ةجرتلا ىف ةهاركلاب دارملا وأ
 ةصق ىف ةقئاع ثيدح ىتاثلا . ءاسنلا ابف ركذ تمح ةمجرتلا قب اطيال رمع نبأ ثيدح نأ نم ليعامسالا هب ضرتعا ام

 هنم ةلالدلا هجوو » ىلاعت هللا ءاش نإ سابللا باتك ىف قوتسم هلبق ىذلا ىلعو هيلع مالكلا 3 اس « ةروصملا ةقرقلا

 بوُثلاو « كلذ دعب اهلع أكوت هلع هنأ روكذملا ثيدحلا قرط ضعب ىف نأ ىتأيسو « ةقرفلا ىف عیبلا خسفی م للي هنأ

 هب ضرتعا ام فالخم « ةيئيحلا هذه نم ةمجرتال قباطم وبف ءاسنلاو لاجرلا هنم عنملا ف كرتشي ةروصلا هيف ىذلا

 ىف كرتش ىح مومعلا ىلع « هل قالخ ال نم هذه سلب امنا د هلوق لمح راعشإ ةمجرتلا ىف : رينلا نبا لاقو . لیعاعالا

 « ةقرلا نم عنلا ءاسنلاو لاجرلا هيف كرتشي ىذلا نو «لاجرلاب صاع كلذ نأ قحلا نكل « ءاسنلاو لاجرلا كلذ

 ابعسج ىلع لدي ةشئاع ثيدحو < ةمجرتلا ضعب ىلع لدب رمع نا ثيدح نأ هلصاحو

 موسلاب ةوحأ ةملسلا بحاص ساب -- ١



 عويبلا باتک - ۶ ۳۳۹

 لاق هنع هلا شق ر سا نع حايل يأ نع ثراولا ديما دعنا ها نب یس وم اش ۹

 و یر قو متاع یفونمان راگلا ىنباب : لَ لا لاق د

 : لاطب نا لاقو , نمش نيعم ردق ركذ ىأو اولا نوکسو ةلمهملا حتفب ا لأ فكل عاشوا ) هلوق

 تلق . اهئارش بلاط نم موسلاب ىلوأ ليكو وأ E ا هذه ىف ءاملعلا نب فالخال

 انئدح ) هلو . ثيدحلا < ةيقوأب هبنعپ » هلوقب هأدب ل هنأ رباج لمج ةصق ىف ىف اسف « بجاوب سيل كلذ نكل

 ركذب مل مآ وهو ۰ قولعاف نذو ىلع ةثلثم, ( ىتونماث ) هلو . نويرصب هلكدانسالاو .ديعس نبا وه ( ثراولا دبع

 . ةمجرتلا قباطي اذهب و « كلذ دعب ىضارتلا حقی مث هراتخم انيعم انم مل وه ركذيل موسلا ليبس ىلع مرابتخاب انيعم نما

 أدب ىرتدملا نأ الإ هيف سيلف : لاق « ةبه هلخآ الو ىأ نئلاب یوعا ۳ فونماث هلوق ىنعم : ىرزاملا لاقو

 ةيولوآلا ىف هيف قرف الف نا ركذ قلطم امأو « انمعم نا ركذل ىه امتإ ةجرتلا نأب ضايع هبقعت و . نعلا رکذب

 ةرجفا لوأ ف فوتسم هيلع مالكلا أبو « دجاسملا باوبأ ىف ثيدحلا اذه قبس دقو : تلق . ىرتشملاو عئابلا نيب

 ىلاعت هللا ءاش نا

 ؟ "رانا زوج ک باپ - ۲
 رع ن | نع فا تعم لاق ديعس نب بح * تەم لاق تا "دبع ان ربخآ ةقدص اش - ۳۱۷

 لاق . « ارایخ " ميبلا نوكأ اف رع ملام اههمیب ىف رایلناب نيعيابتلا نإ » لاق ا ینا نع امهعع هللا ضر

 هبحاص قرا هبحمی اًئيش یرتشا ادا ر ع نا ناکو : عفان

 [ ۲۱۱ ۶ ۲۱۱۳ ۰ ۲۱۱۲ ۶ ۲۱۱۱۰۲۱۰۹: ىف ب ۲۱۰۷ ثيدحلا ]

 مکن 00 ثراخلا نب نب لا دبع ن نع لیلا یا نع ةداتق نع مام اح < رع "نب صفح ام 77 - ٠5م

 لاق لاق 2 تو دا دازو . 0 اف رفت ام ر رایثن اب نامی 2 لاق یبلا نع هنع 6 يمد علزج نب نا

 ثيدحلا اذه .ثراحلا نب هللا دبع هد ال لیلا ىلأ مم تنك: لاق حر هال كلذ ؛تركذف : مانع

 ريخ بلط وهو « ریبختلا وأ رایتخالا نم مسا ءاخلا رسكب رايخلاو ( رايخلا زوج مك ) نيونتلاب ( باب ) لۇق

 وهو « ةصيقنلا رايخ مهضعي دازو « طرشلا رايخو سلجما رابخ : نارایخ وهو « هخسف وأ عيبلا ءاضمإ نم نيالا

 نايب بايلا ییدح ىف سیل و هرادقم نابل ةدوةعم ةجرتلاو طرشلا رابخلع انه مالكلاو . دازب الف طرشلا ىف جردنم

 علسلا توافتل ةجاحلا ىلإ هيف مالا ضوفي لب ديقتبال هنأ ثيدحلا ىف هديدحت مدع نم ذخأ هلعل :رينملا نبا لاق « كلذل

 : مايأ ةثالث رايخلا » » اعوفرم رمع نبا نع عفان نع یورفلا ةمقلع ىب أ قيرط نم قبلا ىور دقو : تلق . كلذ ىف

 ذقنم نب نايح ةصق ىف عفان نع قححس] نب دمت قیرط نم نئسلا باععأ هجرخأ ىذلا ثيدحلا نم رصتخ هناك اذهو

 ىف تيقوتلا كلام ركنأو « مايأ ةثالث راخلا دمأ نأ ىف ةيعفاشلاو ةيفنحلا جتحا هب و ‹ باوبأ ةسمخ دعب هركذأسو

 « هيف يختي هبسح دمأ ءىش لكل نكل « اهيف رابتخالا نكمي بلاغلا ف تناك ناو ةدايز ريغب مايأ ةثالث طرشلا رايخ



 ۳۳۱ ۲۱۰۹ -۲۱۰۷ ثيدحلا

 بسح شکأ و أرهش راسخا دلع یعازوالا لاقو « رمش رادلل و ةعمج ةيراجللو ناموب وأ وا مو بوللاو الثم ةب ادللف

 « كلذب درفنا هنإ لاقیو « رثكأو مايأ ةرذع ىلإ هل دتع و یرتشلاب راخلا صتخ : ىروثلا لاقو . هيلا ةجاحلا

 یراخبلا دارم نوکی نأ لمتحم و . ةمزالملا باوبآ ىف هنم ءىش یایسو هريغو ربع نع رايخلا دادتماب لوقلا حص دقو

 باويأ ةنالث دعب ةنالا قيرطلا ىف ام 0 نيعي ابتلا دحأ ريخ ک ىأ « رايخلا زوجي + هلوقب

 انثدح) لۆ < هتداعك ماهفتسالا ىلع ةمجرتلا قب ات ةدابزلا نكت م ال نکل « رارم ثالث راتخو د مامه ةدايز نم

 نيعيابتملا نا ) هلق ٠ ىراصنالا 57007 باهولا ديعو « ىزورملا لضفلا نبا وه ( ةقدص

 نع بوب ةياور ىنو : ةغل یهو لاق « ناعيابتملا نا » ىببافلا ةياور ىف نيدلا نبا کحو « رثكالا اذك( رابخلاب
 سلو نئاصو نيصو 00 قیضک عئابلا ىنعم عیبلاو  ةيناتحتلا ديدشتب « ناعيبلا » هيلي ىذلا بابلا ىف عفان

 . عئاب امهنم الک نال وآ بلفتلا لين لعامإ یرتعلا ق مبل لاما و مو رک نار انتم امج ءاف ناب و نييك

 اقرفت و مالکلاب اقا اس ن نع بلعت لقثو « ءافلا ميدقتب ءاقرتفي ١ یاسناا ةياور ىف ( اقرفتی ملام ) هلوق

 هنأ ال مالكلاب قرفتلا ىف رهاظ هناف ؟ باتكلا اوو نذلا قرفت امو  ییاعت هلوقب ىبرعلا نبا هدرو « نادب الا

 , هنديب هايا هتقرافمل اعدتسم ناك هتديقع ىف رخآ فلاخ نم نال بل اغلا ىف همزال نم هنأب بيجأ و , داقتعالاب
 عضوم 5 اههدحأ لمعتسا اعاو > ةةيقولاب لاهتسالا. ىلع اتما مالك لمح قحلاو « باوجلا اذه فعض یخ الو

 وه (خ غلا سمع نبا ناکو عفان لو اا داش عيبا نركب وأ ) لوق ۰ اعاستا رخآلا
 E : عفا نع حيرج نبا قيرط نم اضيأ سم هركذ دقو , روکذ ملا دانسالاب لوصوم

 سلجلا ىف امادام نیهبابتلا نم لكلا رابخلا تربث ثيدحلا ىنو . یاس اک نادبالاب روکذسلا قرفتلا نأ ىلا بهذي

 ىفو « ليلخلا بأ ملاص نع ةداتف نع » باب دعب ةيتالا ةبعش ةياور ىف ( لیلا ىبأ نع ) هلق . باب دعب ىنأيسو
 لفون وبا وه ( ثراحلا نب هللا دبع نع ء) هلوق ۰ < « لملخا | تای هک رع ةبعش نع ردنغ نع دمحأ ةياور

 ديعس قیرط نم دمحال مقو نكل « نيححصلا ىف هثین> قرط نم ءىشىف بسن, لو « بلطملا دبع نإ ثراحلا نبا
 ةداتق نع لاقف ةبمش نع رخآ هجو نم هنع ليعامسالاو ةميزخ نبا هاورو « ىمثاحلا ثراحلا نب هللا دبع ه ةداتق نع

 ىنلا دمع ف دلو هلال ةباحصلا ىف روك ذم اذه هللا ديعو « لفوت نب ثراحلا نب هللا دبعنع ثدح ليلخلا ابأ تعم د

 فهل سلو « اضيأ ناسبات هخبشد ةداتفو « نيءباتلا رابک ىف ةياورلا ثيح نم دودصم وهو « هکنغ هب ىتأف لپ

 نبا ىأ ( زہب انثدح ددحأ دازو ) هلق . بلاط نأ ةصق ىف سابعلا نع رخآ ثيدحو ثيدحلا اذه ىوس ىراخبلا
 امرآ مو هب زيب نع ديعس نب دمحأ همساو ىرادلا رفعج ىبأ نع هحيمص ىف ةناوع وبآ اهلصو قيرطلا هذهو « دسأ
 ةئالث دعب مامه نع رخآ هجو نم ةدايزلا هذه ىتأتسو « روكذملا دحأ هنأ مهضعب عزو « لبنح نب دحأ دنسم ىف

 نيلجر لوالا هدانسإ ىف ليلخلا يأ نيب و هيب نال دانسالا ولع باط ةدئاف مامه عينص قو . هقايس نم حضواب با و آ

 دحاو لجر ی الا قو

 EY - ی
 ؟ ميلا زوجم له رایلنا تقوي ملاذإ اپ - ۳

 ١ دو ےک ۳ 3 ۰ 8

 امهنع هللا ىضر ربع نبا نع ,مفان نع "بوی أ انث دح ديز نا انثدح نامتلا وبأ ارم - ۰۹



 نوکب وأ : لاق اعرو «تخا هبحاصا اه دحأ لوقت وأ « اف رفت ملام رايخلاب نامیبتا » قم ئنلا لاق : لاق

 « رایج می

 ( عیبلا زوج له ) هاقلطأو ( رابخلل انتو یرتشلا وأ عئابلا نيعي مل اذا ىأ ( رابخلا تقوي مل اذا باب ) هلو
 ىلع هيف دازبال هنأ ةيفنحلاو ةيعفاعلا هيلا بهذ یذلاو « طرشلا رابخ دح ىف ىضاملا فالخلا ىلا كلذب راشأ هنأكو

 زابخ ةد دما ال هنآ ىلإ نورخآو روا ۳ قعاو دحآ و د# و فسوب وبأو ىلل ىبأ نبا بهذو « مايأ ةا

 رايخلا اهدحأ وأ اطرش ناف « رذنملا نبا رابتخا وهو هن اطرتشي ىذلا تقولا ىلا مزال طرشلاو زئاج عيبلا لب طرشلا

 لطبي : ىأرلا باحصأ و ىعفاشلاو ىروثلا لاقو : زئاج عيبلاو لطاب طرش وه : لما ىلأ نباو ىعازوألا لاقف اقلطم

 عيمج ىف وه اذك ءامهدحأ لوقي وأ و هلوق : ( هيبنت ) . ادبأ رابخلا طرش ىذلل قساو دمحأ لاقو « اضيأ عیب

 اک تعبشأ ةمضلا لعلف « اقرفتی ملام » هلوق ىلع افطع موزجب هنال رظن امتابث] فو « لوقي ىف واولا تايئاب قرطلا

 ماللا بصنب ذئنيح ًأرةيف نأ الإ ینمع نوکت نأ لمتحو . ( ربصيو قتب نم هنإ ) أرق نم ةءارق ىف ءایلا تعبشأ
 عیب نوكي وأ » هيفو عفان نع رخآ هجو نم رمع نبا ثيدح بابلا ف فنصلا ركذ مث , هريغو ىوونلا مزج هو
 عيبلا نأ الثم عسبلا ءاضم) راتخاف هخسف وأ عيبا ءاضهإ رتخا هبحاصل امهدحأ لاق اذإ نيعيابتملا نأ ىنعملاو « رايخ
 افرفت ىح عيبلا ميال دحأ لاقو « نورخآو قعو ىفاشلاو یعازوالاو ىروثلا لاق اذبب و « اقرفتی مل ناو متي

 « قرفتلاب لطبي الف اقلطم رابخلا اطرتشي نأ ىأ « رايخ عيب نوكي وأ » هلوقب ىنعملا لیقو  كلذي درفت هنإ لبقو

 ىلاعت هللا ءاش نإ ىفوّسم نیباب دعب هيف ثحبلا قأيسو

 « ةكرفتي ملم ریلناب نامیبلا » صاب - ع
 ةكيلُم ىأثئراو كاطغو ”سواطو ملا و مرور "نبا لاق هو

 ىبأ لاص نع ىتربخأ دا لاف بش انت دح : لاق لاله نب نابح انربخأ ؛قاحسا اشم - ۰

 نایب » لاق هيك ىبلا نعنع هللا ضر مازح ن مکح تعم لاق ثراحلا نب هللا دبع نع ليلختا

 « اهميب هکر ؛تقحم اکو اب ذك نإ و «ایمیب ىف امل "كروب نیہ و اف دص ناف «اقرفتب ملام رایللا

 "نأ امهنع لا ضر رع رنب هللا دبع نع عفان نع ثلام ان ربخآ .فُسوب "نب هللا دبع شرم - ۱

 « رایا میت "الإ اف رفت ملام هبحاص ىلع رايللاب امهم دحاو لكن اميابتلا » لاق وَ ها لوسر

 لبق ىضم ینلا هعينص نم نيب وهو « سلجما رايخب ىأ (رمع نبا لاق هب و اقرفتی ملام رايح اب ناعيبلا باب) هلوق

 رمع نبا ناك » عفان نع قمحإ نب دم قيرط نم ةيش ىبأ نالو « هل بجيل ماق دعاق وهو اعبي عاتبا اذ] رمع نبا

 ناكو : عفان لاق » هيفو ثيدحلا ركذف عفان ىلع ىلمأ : لاق جرج نبا قيرط نم لسلو « عيبلا هل بجيل فرصنا عاب اذإ

 «نیباب دعب رخآ هجو نم كلذ ربع نبا عينص ىتأيسو « هيلا عجر مث ةمنه ىثف ماق هليقيال نأ دادأف الجر عیاب اذإ



 ۳۹ ۲۱۱۰-۲۱۱۱ ثيدحلا

 اريعب لجر نم ىرتشا ربع نبا تير » يڪ نب زیزعلا دبع نع هللا دبع نب داخ نع روصنم نب دیعس یورو
 اذهو « سلجلا رايخع الات ىأ ( ىعشلاو عرشو ) هل . « نلا نيبو هريعب نيب هریفن هيدب نيب هعضوف هلم جرخأف

 نالجر هيلا مصتخاو احيرش دهش هنأ ثدح ىحضلا اب تعم : ىلع نب دم نع میشه نع روصنم نب ديعس هلصو

 ةجاحال : ىل لاقف اهبحاص قرافي نأ لبق اپعیپ ىف هل ادب مث « هل اهجرأف فالآ ةعبرأب اراد رخآلا نم امهدحأ ىرتشا

 تدبشو : دم لاق . اقرفتي ملام رايح اب وه : لاقف حيرش ىلإ اصتخ اف ؛ كل تبجوأف كتمب دق : عئابلا لاقف ؛ اف یل

 « اقرفتي ملام رايخلاب ناعببلا » لاق حيرش نع کلا نع ةبعش نع عيكو نع ةبيش ىلأ نبا یورو . كاذب ىضق یمشل

 اقرفتب نأ لبق هدر نأ دارأف انوذرب لجر نم یرشا لجر ىف ىتأ هنأ ىعشلا نع عيكو نع ةريغم نع ريرج نعو

 یعشلا عجرف « عئابلا ىلع هدرف كلذ لثم ىف ىنأ اعرش نأ ىحضلا وبأ هدنع دهشف « عببلا بجو دق هنأ ىعشلا ىضقف
 لاق هبآ نع سواط نب هللا دبع نع ةنيبع نبا ان رخآ : « مالا » ىف یعفاشلا لاق ( سراطو ) هلوق . جرش لوق ىلإ

 (ةكيلم ىبأ نباو ءاطعو) لوق . عيبلا دعب الإ رايخلا ام فاع ىلأ ناكو لاق « عسبلا دعب الجر لب هللا لوسر ريخ د
 اقرفتب یتح رام اب ناعیبلا : الت ءاطعو ةكيلم ىبأ نبا نع عنيفر نب زيزعلا دبع نع رب رج نع ةبيش ىب نبا ابلصو

 نعو ؛ ةئيدملا لهأ نم بئذ ىلأ ناو ىرهزلاو بیسلا نب ديعس نع اضيأ هب لوقلا رذنملا نبا لقن و . اضر نع
 هدحو ىمخنلا الا نيعب اتلا نم افلام ےل لمنال لاقف مزح نبا غلاب و « مريغو حيرج نباو ىعازوالاو یرصیلا نسحلا
 جاجح نع ةيواعم ىبأ نع روصنم نب ديعس هاورام ىلإ راشأو « هب لوقلا هنع حيحصلاو « يرش نع ةبوذكم ةياورو
 .ةاطرأ نا ومو جاجح لجال فیعض هدانساو , عيبلا بجو دقف عيبلاب لجرلا ملكت اذإ : لاق جرش نع محلا نع
 الام ناف « روصنم نب قع] هلعلو « تاياورلا نم ءىش ىف ابوسنم هرأ مل : ىنايجلا ىلع وبأ لاق ( قع انئدح ) هلوق

 ىربر فلا نع هيوبش نب ىلع ىبأ ةياور ىف ابوسنم هتيأر دق : تلق . لاله نب نابح نع روصنم نب قاحت) نع ىور
 همحر ىلع وبأ لاقام ىوقف « نابح نع هتياور نم هب وهار نب قحا دنسم ىفهرأ لو « روصنم نب قحإ ثيدحلا اذه ىف

 . لعا هتاف قعس] نع ىراخبلا هجرخأ : لاقو ناب> نع هيوهار نب حس قيرط نم هجرختسا من ايأ تيأر مث . هللا

 نء» هجولا اذه نم باب دعب ىفأ يس (ةبعش انئدح) هلوق . ةليقث ةدحوم اهدعب ءاحلا حتفب وه (لاله نب نابح) هلق د

 ىف ( اةرفتي ملام ) هلق . دحاو خيش نع هب هاثدح نيخيش نع نابح دنع ناكهنأ ىلع لوم وهو ؛ ةبعش لدب « مامه

 سابع نبا نع ءاطع نعو « رمع نبا نع عفان نع یسوم نب ناملس ةياور یفو « اقرتفي ملام » باب لبق ةيضاملا مامه ةياور
 قرفتلا له ناديالاب اقرفتي نأ دارملا نأب نولئاقلا فلتخا دقو « هل رايخ الف هقراف ناف هبحاص هقرافي مل ام » اعوفرم

 اقرفت فرعلا یف دعام لكف « فرعلا ىلإ لوكوم هنأ كلذ ىف .اءلعلا بهذم نم حجارلا روهشلا و ؟ هيلا ىبتذي دح روكذملا

 ىف ناك نا بيعلا نيبو الثم یرتشلا رابخإ ىف عئابلا قدص ىأ ( انيبو اقدص ناف) هلوق ٠ لعأ هللاو الف ال امو هب مح

 دحا و ىن نايبلاو قدصلا نوكي نأ لمتحم و « نا ف ناكنا بسعلا نيبو الثم نملا ردق ىف ىرتشملا قدصو . ةعلسلا

 بذكلاو سيلدتلا موش نأو هرهاظ ىلع نوكي نأ لمتح ( امپعیب ةكرب تقع) هلق . رخآلا ديك أت امهدحأ ركذو
 عقو نعي اصتخم كلذ نوكي نأ لمتحيو . اروزأم بذاكلاو اروجأم قداصلا ناكناو « هتنکرب قحف دقعلا كلذ ىف عقو
 ثحلاو بذكللا مذو هيلع ثالاو قدصلا لضف ثيدحلا فو . ةرج ىبأ نبا هحجرو « رخالا نود بيعلاو سيلدتلا هنم

 الف ىأ (رايخلا عيب الإ) هلق . ةرخآلاو ايندلا ىريخ لصحي ةرخآلا لمع نأ و « ةكربلا باحنل بیس هنأو « هعنم ىلع
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 عويبلا باتك ۳ ۳۳۰

 كرفت, ملام » هلبق ىذلا بابلا ىف عفان نع بويأ ةيا ور ىفو . هياي ىذلا بابلا ىف هحرش یأبس اک قرفتلا ىلإ جاتحي
 ساجا رايخ تابثا ىلع لياد هيفو « نیرمالا نیذبب عيبلا موزل رصح ىف رهاظ وهو « رتخا هبحاصل امهدحأ لوقي وأ

 نم فلاخم امن فرعي الو « ىلسالا ةزرب وبأ كلذكو » نادب الاب قرفتلا ىلع هل ربع نبا نأ بايب لبق ىضم دقو

 « اقرفتي مل ناو زئاج عيبلا » لاق هنع حي دانساب ةبيش ىبأ نا یورف ىعخنلا ميهاربا كلذ ىف فلاخو . ةباحصلا

 ةيفنحلاو بيبح نبا الإ ةيكلاملا لاق كلذبو « رايخ الف ةقفصلا تبجو اذإ » ظفاب هنع روصنم نب ديعس هاورو

 نم مف : اقرف بابلا ییدح نع باوجلا ىف اوبهذ دقو « هدحو مهار الإ افلس م لعنال : مزح نبا لاق « ملک

 وه : منم ةفئاط تل اقف « هرهاظ ريغ ىلع هلوأ نکلو هحمص نه مهئمو ؛ دوی ویا وه ام ارام هک هل هدر

 فالتخا دنع فلاحتلا ثیدح و  طرشا دسفي دقءلا موزل دعب رايخلاو < مبطو رش ىلع نولسلا » ثیدم خوسنم

 هلوقب و « دقعلا عفر ىف ايفاكن اكل رايخلا تبث ولو دقعلا موزل مزلتسي كلذو نيدلا ىلإ ةجاهلا ىضتقي هنال نيعيابتملا

 فداصي مل قرفتلا لبق عقو ناو مالا قباطب ۸ قرفتلا دعب عفو نإ داهشالاو 6 معيابن اذإ اودهشأو ) ىلاعت

 ىلإ همم راصيال نكمأ امهم نيليلدلا نيب عمجاو « لاتحالاب تبشال خسنلا نآل كلذ نم ءىش ىف ةجح الو ؛ الح

 دقو كلام ةياور نم ود مهضعب لاقو . بلک الو فسعت ريغب ةروكذملا ةلدالا نيب نكم انه عمجاو « حيجرتلا

 . هدنع یوراا نهو ىلع لد ىورام فالخ لمع اذإ ىوارلاو . هنم ىوقأ وه ام هضراع هنأ ىلع لدف هفالخ لمع

 ققحم نه ريثك صخ دقو « العو ةياور اددع رثكأ مو هب لمعو هريغ هور دقف « هب درفتي مل اكلام نأب بقعتو

 نأ مهتدعاق نمو « مهدعب ءاج نم نود ةباحصل اب -یررام فالخب ىوارلا لمع اذإ اف - روك ا فالخلا لوصالا لمأ

 ةفئاط تلاقو . هريغ نم ىلوأ هعابتاف هندبب عاب اذإ قرافي ناكو ربلا ىوار وه ربع نباو « ىور اب ملعأ ىوارلا

 هب لاق هنأب بقعتو . اضيأ ةكم لهأ لمعل فلاخم هنأب بهشأ نع نيتلا نبا لقنو , ةنيدلا لهأ لمعب ضراعم وه

 مراصعأ ىف ةنيدلا لهأ ءابلع رباكأ نم ءالؤهو « ىضم اک بئذ ىبأ نبا مث یرهزلا مث بيسملا نب ديعس مث رع نبا

 لوقلا مهنه دحأ فرعي الف ةكم لأ امأو . ةعيبر نع ىوس هفالخ لوقلا ةنيدلا ءالع نم دحأ نع ظفع الو

 نم ىلع فعلا نبا و ربلأ دبع نبا راكنإ دتشا دقو« کم لهأ نم امهريغو سواطو ءاطع نع قبس دقف ۰ هفالخم

 كلام هب ذخأب مل اما : ىبرعلا نبا لاق « هفالخ ىلع ةنيدملا لهأ لمع نوكل هب لمعلا كرت اكلام نأ ةيكلاملا نم معز

 « نیمه تقوب هدح الو طرشلا رايخب لوقي هنأب بقعتو « ةسماللاک ررفلا عویب هبشآف مولعم ريغ قرفتلا تقو نأل

 هخسف وأ عملا ءاضم نم نكمتم امين الك نال مودعم سلجلا رايخ ىف ررغلا نأبو هيف دوجوم ررغلا نم هاعدا امو

 دوهشم هنأب درو « ىوأبلا هب ممت اعف الإ هب لمعي الف دحاو ريخ وه ةفئاط تلاقو « ررغ الف لعفلاب وأ لوقلاب

 ىف جا سايقلل فلاخم وه : نورخآ لاقو . رتولا باحيإو ةالصلا ىف ةبقبقلا ربخ ىف كلذ ريظن اوعدا اک هب لمعف

 نادب الاب قرفتلا : نورخآ لاقو . رابتعالا داف صنلا عم سابقلا نأ: بقعتو « هدعب ام قرفتلا لبق ام قاحلإ

 جورخلل طابتحالا ىلع لو# وه : نورخآ لاتو « بوجولا ىلع ال سلا عم ةلماعلل انيسحت بابحتسالا ىلع لوم

 حاکللا دقع ىف اک مالکلاب قرفتلا ثيدحلا ىف قرفتا اب دارلا : ةفئاط تلاقو . رهاظلا فالخ ىلع امهالكو فالخلا نم

 فالخب هتعفنمو عیبلا ةبقر كلم هيف لةني عيبلا نال قرافلا رورظ عم سايق هنأب بقمتو « قتعلاو ةداجالاو

 ثيح امأ ء تبا ثيدحلا اذری سلجلا رامخ ناف نادب الاب وأ مالکلاب قرفتلا انلق ءاوس : مزح نبا لاقو « زكذ ام
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 ةرشعب هكتعب الثم نیمیابتلا دحأ لوق نأل « اضيأ حضاوف مالکلاب انلق تیحو . حضاوف نادبالاب قرفتلا انلق

 ناقفاوتم ذئنيح امهناف ةرشعب هت ريشا لاق ول ام فالخم « كش الب مالکلا ىف قاربفا الثم نب رششعب لب رخالا لوقو

 هاب درو , نامواستلا نيءيابتملاب دارملا ليقو . ىعدملا وهو ناقر في نيح ال ناقفتي نيح امل رابلا توب نیعسف

 نم : لاقو زاجلا امف لمعتسا ثيداحأو تابآب یراحطلا جتحاو . ىلوأ ابنم برقي ام وأ ةقيقحلا ىلع لملاو زا
 عضوم ىف زاجل ا لاعتسا نم مزابال هنأب بقعت و . ةغللا عاستا نع لفغ دقف مئاسلا ىف عئابلا ظفا لامعتسا ركنأ
 ىف قرفتلا تقو : اضيأ اولاقو . هفالخ ىلع ليلدلا موقي ىتح ةقيقحلا قالطالا نم لصالاف « عضوم لك ىف هدرط

 تبرشا هلوق ىف راشاب یرتشلاف اولا « تيرتشا ىرتشملا لوق نيب و اذکب اذه كتعب عئابلا لوق نيب ام وه ثيدحلا

 نا هاکحو « مهم ناب أ ن یسع نع ىواحطلا ہاکح اذكمهو « ىرتشملا بجوب نأ ىلا رابخلاب عئابلاو هكرت وأ

 نأب بقعت و « رذعتي لوبقلا ناف لوبقلا لبق اقرفت ول امف ربظت هتدئافو : نايأ نب ىسيع لاق « كلام نع دادنهز وخ

 مسا نال « اضيأ زاجج دقعلا مات دعب نيعيابت» امهتيمست نأب بيجأق « اضيأ زاجب دقعلا مام لبق نيميابتم امهتيمست
 نيءتف هدر ثيدحلاو نيعببلا ريغل ناكل عسيبلا داقعتا دعب رامخلا ناک ولف « زاجي هادع فو ةقيقح لاحلا ىف لعافلا

 برقالاف نازاجلا ضراعت اذإو , زاجلا نيعت ةقيقحلا ىلع لا رذعت اذا هنأب بيجأو « مالكلا ىلع قرفتلا لح
 الا ميال امهدقع نكلل , اهدقاعت نيح ىف الإ ةقيقح نيعب ابتم نانوکی ال نامیابتلاف اضيأو . ىلوأ ةقيقحلا ىلا

 اذه ىلعف ۰ دقعلا سلجم ىف ماد ام نادقاعتم امبنأ حصف ربخلا رهاظ ىلع قرفتلا وأ دقعلا مارباب ام] نيرمأ دحأب

 عقب قرفتلا ةفئاط تلاقو . قافتاب زاجم هناف نيمواستملا ىلع نيعيابتملا لح فالخب ةقيقح نيميابتم امهتيمست
 قرفتلا ىلإ ىضفي هنوکل كاذب ىمس هنأب بيجأو « ( هتعس نم الك هللا نفی اقرفتي ناو ) ىلاعت هلوقك لاوفألاب
 ىلع نيعيايتملا هلو لاوقالا ىلع قرفتلا هلمع نزا بكترا سلجا رايخ ىنن نمو : ىواضيبلا لاق « نادبالاب

 « عيبا ادقع !ءاش نا نيمواستملا نا هريدقت ريصي هنأل « هيلع لملا نع ناصي عراشلا مالكف اضيأو « نيمواسمملا
 مالكلا وهام : مالكلاب قرفتلا نأ معز نمل لاقيو « كلذ فرعي دحأ لك نال لصاحلا لیصحت وهو هادقعي ملاءاش نو

 مالك نيدقاعت لا نيب سياف ء وه ۲ هريغ ناک ناف ؟ هريغ مأ دقعلا هب عقد ینلا مالکلا ومآ « قرفتلا هب عقي یذلا

 امرتفا ىذلا مالكلا ود هب امبعبب متو هيلع اقفنا ىذلا مالکساا نوکی نآ مزا هنصب مالکلا كلذ وه 0 6 هريغ

 هرذعت ناب و « هلي وأت نيعتيف رذعتم ثيدحلا رهاظب لمعلا نورخآ لاقو . داسفلا ةياغ ىف !ذهو هن امیمیب خسفناو هب

 هلا نيب عماف افلتخا ناو « رايخ رخالا ىلع امهنم دحاول تبني مل ءاضمالا وأ خسفلا ىف اقفتا نا نيءبابتملا نأ
 ات امأو « خسفلا ىف رايخلا امبنم لكل نأ دارملا نأب بيجأو . لیحتسم وهو نيضيقنلا نيب عمج ءاضمإلاو

 نبا ثيدح : نورخآ لاقو . خسفلا فالخ توکسلا عم هب هل ىضفي لاا و دقعلا یضتقم هنا هرایتخا ىلا جایتحا الف

 ورع قیرط نم هريغو دواد وبأ هجرخآ امف كلذو , ورع نب هللا دبع ثیدح ضراعم مازح نب ميكحو اذه ربع

 نأ هل لع الو ؛ رابخ ةقفص نوكت نأ الإ ةرفتي ملام رايخلاب ناعيبلا » اعوفرم هدج نع هيبأ نع بيعش نبا
 اولوأت ناف « رهاظلا ف ثيدحلا لول فلاخم ةداب زلا هذه رهاظ : ىبرعلا نبا لاق « هلمقتسي نأ ةيشخ هبحاص قراغي
 انيناج ىف سايقلاو « حيجرتلا ىلا عزف نالي وألا ضداعت اذإو ةلاقتسالا ىلع هيف رايخلا انا وأت خسفلا ىلع هيف ةلاقتسالا
 ةقيقح دارملا ناكول هنال , ةلاقتسالا ىلع رايخلا لمح نم حضوأ خسفلا ىلع ةلاقتسالا لم نأب بقعتو . حجريف
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 «قرفتلا ةاغ ىلا هدمو رايخلا ثيدحلا لوأ ىف تبثآ دقو « دقعلا سلج؟ صتختال الال ةقرافملا نم هن مل ةلاةتالا

 ءاملما] نم هريغو ىذمرتلا هل كلذ ىلعو « خسفلا ىلع اهلمح نيعتف ةلاقتسالا ىلإ جاتحيال رايخلا هل نم نأ مولءلا نمو
 اذإ ىنع تافام تلقتسا لوقت برملا نال عببلا خسف راتخي نأ ةيشخ عيبلا دعب هقرافي نأ هل لحال هانعم : اولاقف

 ةرشاعم نسحو ةءورملاب قيليال هنال ةهاركلا ىلع لا ىنن اولمحو . عیب مهم مدانلا خسف ةلاقتسالاب دارملاف « هكردتسا

 هيف هلوقل مالكا اب قرفتلا ىلع بیعش نب ورمع ثیدح مهجاجتحا : مزح نبا لاق « مارح خسفلا رايتخا نأ الإ « لساا
 ربخلا نوكي نأ مزاتست كلملا لاقتنا ةصو « عيبا مامت دعب الإ نوکنال ةلاقتسالا نوکل « هليقتسي نأ ةيشخ »
 مهضعب لاقو . شخم مل وأ هليقتسي نأ ىشخ « ةقرافملا ةحاب] لوقلا ىلع قرفتلا لمح نم مزلي هنال هل ةدئافال روکذا

 ةضراءملابو ةبجلا فالتخاب بقعتو ؟ هلطبام دقعلا تبش فکف دقعلا لطيي ضبقلا لبق فرصلا ىف نادبالاب قرفنلا

 نبا ثيدحي مهضعب جتحاو . مدنع لساا دسفي وهو فرصلا ةحصا طرش لجالا كرتو دقنلا نأ كلذو « هريظنب

 تكردأ ام : رع نبا لوقب ىواحطلا جتحاو « هباوج و هجو ىتأيسو بعصلا رکبلا ةصق ىف نيب اب دعب ىتالا ريع

 عاتبللا هرب ملام عئابلا لاه نم وه : اولاقف ةيفنحلا امأ ,هنوفلاخي مهنأب بقعت و . عاتبلا لام نموهف اع وهج ايح ةقفدلا

 عيبلا ىلع ةلوحم هيف ةقفصلا نال هيف ةجحال هناو عئابلا نم وهف ةديعب ةبيغ ايئاغ ناكنا : اولاق ةيكلالاو . هلةني وأ

 ىلع : موقلل لاقي اةفاوتی ىح ىأ ات رفتی یتح هلوق ىنعم مهضعب لاقو « هيمالك نيب امج مربي ملام لع ال مرنا ىنلا

 ثيللا قيرط ىف امسالو هقرط عيمج ىف رمع نبا ثيدح ةيقب ىف درو ام بقعتو ؟ متقفتا اذام ىلع ىأ؟ مت قرافت اذام

 هب ١ جتحال و وبا ةفلتخم ظال اب ءاج « رابخلاب ناعيبلا و ثيدح مهضعب لاقو . اذه دعب ىذلا بابا ۳ الا

 برطضلا طرشو « فالتخالا هرضي الف فست الو فلکت ريغب نکع هظافلأ نم فاتخا ام نيب عملا نأ, بقمت و

 ثيدحلا اذه ىف رايخلا لمح نیمتیال : مهضعب لاقو . كلذ نم ثيدحلا اذه سبل و هظافلأ فلتخم نيب عمجا رذعتي نأ

 همالك ىف دورعملا نأب بيجأو « نمثلا وأ نقلا ىف ةدايزلا رابخ وأ ءارشلا رابخ هب ديرأ هلعلف , خسفلا رايخ ىلع
 اذاف اضيأو .عوببلا ف عدخم ىذلا ثيدح ىف اکو ةا رصلا ثيدح ىف اک خسفلا رامخ ةدارإ رامخلاقلظن ثيح 9 5

 رثكأ دق : ربلا دبع نبا لاقو . نملإ ىف الو ءارشلا ىف رابخال دقعلا رودص دعبف نادقاعتلا نیمی ابتلاب دارملا نأ تبث

 یتاعمسلا نبا کحو . ءىش هنم لص ال هرثكأو « هركذ لوطي ا« ثيذحلا اذم هرا جاجتخالا نم ةيفنحلاو ةيكلاملا
 مت دقو « كالا هكحو موزللا هفصوف « كحو فصوب عورشم دقع عيبلا : لاق ةيفئلا ضعب نغ«مالطصالا » ىف
 دیفب مت اذإ ببسلا نآل ليلد هيلع سيلف اقرتفي نأ ىلإ كلذ ريخأت اماف « هكحو هفصوب 7 نأ بجوف دقعلاب عيبلا

 ىلا جوحي مدنلاو مدنلا ىف عاقیالل بیس حبلا نأ باجأو . نايبلا هلمف هاعدا نمو ضراعب الإ قتني الو < هکح

 . اندنع طرشلا رايخو مدنع ةيؤرلا رابخ هليلدو « مدنلا نم امل يل نيدقاعتلل ارظن سلجلا رايخ عراشلا ب بی أف رظنلا

 كاردتسال تعرش اهلأ الإ , نیدقاعتلل ارظن تعرش اكل , ةلاقالا تعرش امل هکحو هفصوب دقعلا مزل ولو : لاق
 بجوف هيف ناكرتشي مدن كاردتسال 00 رامخو ؛ بحت لف اهدحأ هب درفنی مدن

 7 او انتم - ۲
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 ىلع امي ابقف « رخالا اهثدحأ "ری وأ « ًاسيمج اناکو اف رفت ملام رایلناب امهنم دحاو 25 نالجرا عیبت اذإ » لاق

 « عيبلا بجو دقف حيلا امهنم ”لحاو لب و میانی نأ مب ارت ناو « ميبلا بجو دقف كلذ

 . اقرفتي مل نإو ىأ ( عسیلا بجو دقف ) قرفتلا لبقو ىأ ( عسیلا دعب هبحاص اهدحأ ريخ اذإ باب ) هلوق

 «اقرفتی ملام رايخلاب امهنم دحاو لكف نالجرلا عیابت اذا ١ ظفلب عفان نع ثيللا قيرط نم رمع نبا ثيدح هيف دروآ

 «دارخلا عطقنیف ىأ « رخالا اهدحآ ريخ وأ  هلوقو , كلذا ديك أت « اعيمج اناکو » هلوقو , رامخلا عطقنیف ىأ

 دحأ كرقي ملو « اميابت نأ دعب اقرفت ناو » هلوقو « رابخلا لطبو ىأ « علا بجو دقف كلذ ىلع اعيابتف » هلوقو

 ۱ اهدحأ خسفب عیب خاسفنا ىف ادج رهاظ اذهو « قرفتلا دعب ىأ « عیبلا بجو دقف » هخسفي مل 5 عييبلا امهنم

 كاذکو « ثيدحلا رهاظل فلا ليوأت لكل لطبم وهو « ساجلا رابخ توب ىف ءىش حضوأ اذه : ىباطملا لاق

 هانعم ناک ولو « رايخلل عطاقلا وه نديلاب قرفتلا نأ حضاولا نابپلا هيف , امیابت نآ دعب اقرفت ناو » هرخآ ىف هلوق

 هنم لبقيال ام هتحص ىلع قفتلا ثيدحلا اذه در ىلع ىدوادلا مدقأ دقو . یبتنا ةدئاف نع ثيدحلا الخل لوقلاب قرفتلا

 هئارظن و كلام ماك سيل عفان ىف ثيللا ماقم نآل ظوفحم سيل « خا اعيمج اناکو » ثيدحلا اذه ىف ثيللا لوق : لاقف

 هتالمتع دحأل ارسفم ثيدحلا ىور نم ىلع مول ىأو « دنتسم ريغب هتويث ىلع ةملآلا قفتا امل در وهو . ىهنا

 ةراتو ارسفم ةرات هب مهثدح مهخيش نأ ىلع لوح وهف « سلجلا ددعت عوقو عم هريغ هظفح ملام كلذ نم اظفاح

 : ىمفاثلا مزج ه و رولا لاقف «رايخلا عسب الا ١ كلام ثيدح ىف هلوقب دارلا ىف ءاملعلا فلتخا دقو ۰ |رصتخم

 لطب و ذةنيح عسبلا مزل قرفتلا لبق عسيبلا ءاضم) اراتخا نا امهنأ دارلاو « قرفتلا ىلا رايخلا دادتما نم ءانثتسا وه

 ليوأتلا اذه حيجرت ىلع انبامصأ قفتا : ىووذلا لاق . رياختلا هيف ىرج ىنلا حبلا الا ردقتلاف « قرفتلا رابتعا

 نم ءانثتسا وه لبقو « هحيجرت ىف ادج ةرهاظ ثيللا ةلا ورو . یبتنا هلئاق اوطلغو هاوس ام منم ريثكح لطبأو

 یضقنب الف ةئيعم ةدم رايخلا طرتشيف ىأ «رخالا اهدحأ قرف وأ » هلوقب دارملا ليقو « قرفتلاب رايخلا عاطقنا

 «دامضإلا ىف لقأ هنأب لوالا حجرو , روث ىبأ نع ربلا دبع نبا هاکح ةدملا ىضم ىح قبب لب قرفتلاب را

 نع ناك عبا نوک نأ الا » .ظفاب عفان نع ۔ہریغ ليقو ةيمأ نبا وه لبق - لیعامسا قي رط نم ىاسفلا ةاور هنسمتو

 اهدحأ ريخي وأ ىنعملاو , سالا رامخ تايثإ نم ءانثتسا وه ليقو « عسیلا بجو رايخ نع عيبلا ناكنإف « رابخ

 « رايخ عسب نوكي نأ الإ » هلوق لیقو « تالاتحالا هذه فعضأ اذهو رابخلا نتنیف سلجلا رابخ ىف راتخيف رخآلا

 «قرفتلا دعب ولو رايخلا طرشب عسیبلا نوکی نأ الإ و قرفتلا لبق ولو ارات نأ الإ اقرفتی ملام دايخلاب اه ىأ

 لاق ثيح هيلي ىذلا بابلا ثيدح ىف نايفس نع قازرلا دبع ةياور هديؤيو « نيلوالا نيليوأتلا عمج لوق وهو

 ريخ وأ » هلوق : (هيبنت ) ٠ كشلا ىلع ال ميسقتلا ىلع « وأ ه انلح نا رتخا هبحاصا لوقي وأ رايخلا عسب الإ » هيف

 ینعع,« وأ » نأ ىلع ءارلا بصن لمتحم و « اقرفتي ۸ ام » هلوق ىلع افطع « ريخي » نم ءارلا ناكساب «رخآلا اهدحأ

 « رتخا هبحاصل اهدحأ لوقي وأ » هلوق ىف هلثم ابيرق مدقت اک « نأ الإ »

 ؟ يلا زوجي له رايملاب ”مئابلا ناكاذإ بيسسإب - 5
 لو ل شک 0 همر ف لا ل ل

 نع منع هللا ىر رع نیا نع رادید نب هللا دبع نع نايس انث دح فسوب نب دمع او - ۳۱۱۱۳



 عويبلا باتک - م( ۱ ۳۳

 « رایلتا عيب , الا اف ۳۹ ۳ میبال نیت لک » لاق يشك ین

 ثراحلا نب رم لیلا بأ نع ةداتقاتئدح ماه ادتدح نابحان ربخآ قاحسا وكرم - ۵

 ىف دج "ماه لاق - اق رفت یتح رای ,ناميبلا » لاق قط یبلا "نأ ”هنع لا یضر مازح نب ميك نع

 افحع و ار اخب رب نآ یسف انکو ابذک ناو امهمیب ىف امل كروب نيبو اََدَص ناف -رارم ثالث رات : ىباتك

 رثيدحملا اذه شاد ثراحلا نب هللا دبع مسعت نأ رایت وبأ امت دع ما ان دحو لاق . اتم کرب

 دم ينلا نع مازح_ نب یک نع
 ناف عئئابلا نود یرتشلا ف رامخلا سهو نم ىلع درلا دارأ هنأك (عيبلا زوج له را اب عتابا ناك اذ] باب ) هلوق

 ىتح ) هلوق . مذال ىأ ( امهنيب عيبال) هلوق . ةيناتحتلا ديدشتب (نيعبب لک ) هلوق ۰ كلذ ف امهتيي ىوس دق ثردحلا

 هرهاظو « هيف ثحبلا مدقت اک هطارتشاب مزايف ىأ ( دايخلا عيب الإ ) هلوق . قرفتلاب ذثنبح عیب مزامف ىأ (اقرفت

 ۰ امزال ناك نی الا نيذه دحأ دجو اذاف زئاج دقع عببلا نأ ىنعملاو ءرامخلا ط هى وأ قرفتلا ىف عيبلا موزلرصح

 ملام » ینهیمشکلا ةياود ىف ( اقرفتی ىتح ) هلوق . لاله نبا وه نابحو ۰ دوصنم نبا وه ( قحإ ىنثدح ) هلوق
  نرع كاذب درفت اماه نأ ىلإ دواد وبأ راشأ ( رارم ثالث راتخي ی اتکف تدجو : ماه لاق ) هلوق . «اقرفتب

 نك ماه ہم و 2 رام ثالث رايخلا ىناتك ىف تدجو » لا ماه نع نافع نع دحأ دنع عقوو داف باحآ

 لالم ی نابح نع رخآ .هجو نم ليعامسالا هجرخأ دقو . رابتخالا ليبس ىلع ىهف تب ناف ةدايزلا هلې هثدح

 نيباب لبق مدقت دقو « روكذملا لاله نب نابح وه لئاقلا ( ماه انثدحو ) هلوق . ثيدحلا رخآ ىف ةدايزلا هذه ركذف

 « ماه لاق د كلذ لبق لاقو « انثدح » لاق مل ليق ناف « نابح وه لئاقلا : یامرکلا لاق « ماه نع رخآ هجو نم

 همزج قو . E ی ع ا

 لاق هلومب هنع ربع ماه مالک رک ذ ثيحو « انثدح هلوقب ربع داتسالاب هفاس ثيح هنأ روظب ىذلاو « رظن كلذ

 وأ « یرتشلا ىلع مئابلا رکن ملو اقرفتي نأ لبق هتعام نم بوف ائيش ىرتشا اذإ سیساپ - ۷
 هل او هل تيجو اهعاب مش اض ایل ماسلا یرتشب نميف سواط لاقو . ُهَتمءأَ (دبع یرتشا

 نا مم انك » لاق امهنع نا ضر رع نبا نع ورم انثادح نايفس ان دح یدین ا لاقو - ۵

 مث « هارو رع رج رف « عوقلا < اما ”متدفتيف ین ناكف ر معآ رص کسب ی اع تف رفس ى كَ

 لا لوسر لاق . ۳1 "لوسر اب كل وه : لات . 4 هين : رمعل كتم ا ینا لاف هدر و ع هرجزیف (م دقت
 ص

 « تا ام هب منصآ رم ی هللا دبع اب کا وه اکر ینلا لاقف « تم رشا رلوسر نم ”هعابف « هینمب : هل

 رك ۰:2۰ ۰ ۲۱۱۵ ثيدحلا ]



 معو ۱ ۲۱۱۹۰ ۲۱۱۵ ثيدحلا

 الام امنع ها يضر تان نب نامع َنينمؤملا ريم أ نم تعبر » لاق امهنع هللا یضر رم نب هلا دبع نع ولا

 تناكو 0 عيبلا ىكارب نأ همش تيب نم تج رخ یقع ىلع تئجر اتعب ابت الف « ريع هل لام یدا ولاب

 ىلإ هتقس ىلأب ذب دق ینأ تیر همین وی بجو الف : وا دبع لاق اف فتي تح رايملاب نیمیابتلا هنأ ةتْسلا

 « لال ثالثب نيالا ىلإ ىنتاسو «لایل ثالث د وم ضرآ

 هرايخ عطقني له ىأ ( یرتشلا ىلع عئابلا ركتي مو اترفتي نأ لبق هتعاس نم بهوف ائيش ىرتشا اذإ باب ) هلو

 نايثع عم هتصق هيفو « بابلا ىثيدح ىناث رمع نبا يدع سلجيلا رایخ تابثإ یراخبلا دارآ : نينملا نبا لاق ؟ كاذب

 رکبلا ف فرصت ب ىنلا نال بعصلا ریعبلا ةصق ىف ربع نبا تیدح هيلع ضرتعي نأ ىشخ مث « كلذ ىف نيب وهو
 ءاضماب تع امن] ةروكذملا ةبملا نأ ىنعي «عئابلا ركتي مو » هلوقب ةمجرتاا ىف كلذ نع باوجلا فلسأف دقعلا مام سفنپ

 هيفام بهو هنأ لَ ىنلاب نظي الو « ىراخبلا نم فصت اذه : نيتلا نبا لاقو « هلوق ةلزنم لزنملا هتوكسوهو عئابلا

 رابخ ةحرصملا ةقباسلا ثوداحألاب كلذ نيب دق مللي هنأ هماوجو . ها انییم تمب اع] هال راكنإ الو رامخ دحأل

 سیل و « بهو مث الثم هنع رخأت وأ همدقت نأب سع قراف دقعلا دعب نوكي نأب نکم نيثيدحلا نيب عمجاو « سلجا

 ةح رصلا ثيداحألا هيلع تلد ام لاطب] ىف ةينيعلا ةعقاولا هذم جاجتحالل ىنعم الف هيفني ام الو كلذ تبثیام ثيدحلا ىف

 تناك ناو « اب ضاق ناعسلا بد رابخلاب ناعببلا و ثيدح ىلع ةمدقتم تناك نإ ابناف سلجيلا رایخ تابث] نم

 عئابلا ركي مو عيبملا ف فرصت اذ] ىرقشملا نأ هنم دیفتساو « قباسلا نايبلاب نتکا زا هنأ ىلع لمح هنع ةرخأتم

 ىلع ركشي مل اذإ عئابلا نأ ىلع اوعمجأ لاطب نبا لاقو . ملعأ هللاو ىراخبلا همه اک عئابلا راب اعطاق كلذ ناک

 مي عيبلا نأ نوري نيذلاف : ضري مل و ركنأ اذإ امف اوفلتخاو , زئاج عيب هيأ قتعلاو ةبملا نم هثدسحأ ام ىرتشملا

 مهلع ةجح ثيدحلاو هنوزيع ال نادبالاب قرفتلا یرب نمو « كلذ نوزیجب نادبالاپ قرفتلا طارتشا نود مالكلاب

 اک هضبق لبق ماعطلا عسب عنم ىلع اوقفتاف : تاعیبلا نيب اوقرف لب « فالطإلا نم هرکذ ام ىلع سالا سیلو . ما

 دمو یعفاشاا لوق وهو اقلطم هضبق لبق ءىش عسب زوجمال اهدحآ : بهاذم ىلع ماعطلا ادع اف اوفلتخاو , یاس

 الإ اقلطم زوج اهئلاث . فسوي فو ةفينح ىبأ لوق وهو ضدالاو رودلا الإ اقلطم زوجب امرا « نسحلا نبا

 كلام لوق وهو بورشلا و لوك ألا الا اةلطم زوحي اهعباد . قدعإو دمحأو ىعازوالا لوق وهو نوزوملاو لیکلا

 عئابلل ناك ءاوس اضيق ريصيو قاتعالا حص هنأ ىلع رووجلاف قاتءالا ىف اوفلتخاو « رذنلا نبا رايتخاو روث ىبأو
 دنع حصالا و « فالخ نهرلاو ةبملا فو . هتبح اضيأ فقولا ىفحصآلاو « ال مأ عفدی ل والا نملا ناک نأب سيحلا قح

 نأ لمتح هنأب هنع باوجلا نكمو « هلب انا ةجح بعصلا ريعبلا ةصق ىفرمع نبا ثيدحو « ناحصيال امهنأ امف ةيعفاشلا
 عيبملا ضبق ىف هل بوهوملل ىرتشملا نذأ اذا : لاق ىوغبلا رابتخا وهو ةبحلا لبق ضبقلا ىف اليكو ناك رع نبا نوکی

 ذئنيح ريعبلا بكار ناك ربع نبا نال ضیقلاو ضباقلا داحتا اذه نم مزليال نكل « هدعب ةبحلا تاصحو عيبلا متو نك

 باب » ىف هل مدقت اک یراخبلا لام هيلاو « ةيلختلاب ءاشالا عیج ىف ضبقلا نأ ىف ةيفنلاو ةيكلاملل هب جتحا دقو

 ىف ةيلختلا نكت ةلبانحلاو ةيعفاشلا دنعو ؟ اضبق كلذ نوكي له ابلع وهو ةباد ىرتشا اذا « لاو باودلا ءارش

 . ماهفتسالا دروم ةمجرتلا درو لب مكحلاب ىراخبلا مرحي مل كلذلو « تالوقنملا نود اپپشآ امو یضارالاو رودلا



 عویبلا باتك ۽ ۳۳۹

 هناف رهاظلا وهو « ةبه ىأ « كل وه » رع لوق نوکی نأ لمتحیف « عیبلاب حرصت ثيدحلا ىف سیل ةمادق نبا لاقو

 قرط ضعب ىف عسقو دقو « هب هللا لوسر نم هعابف » بابلا ثيدح ىف ةلوق نع ةلفغ هيفو : تلق . ان ركذي مل

 نوكسي نأ مزي ال رکذب مل نا نوکو « عیب وهف اذه ىلعف , ةبملا ىف ىف أمس و « هارتشاف د ىراخبلا دنع ثيدحلا اذه
 : ىربطلا بحمل ا لاق « لني مل ناو عقو طرتشاا ضبقلا نوكي نأ لمتح نا ركذي مل اکو « ءارشلاب حيرصتلا عم ةبه

 وأ ) هلق . هبسحب .یش لك ضبق نال هل ضبق هقوسو ءالوأ هفاس اک دقعلا دعب هقاس لس ىنلا نوک, نأ لمتحي
 « قتعلا نود ةبحلا ةلأسم ف صنلا دوجول قتعلا ةلأسم ام قمل الصأ ةبملا ةل اسم فنصلا لمج ( هقتعأف ادبع یرتشا
 فالتا قتعلا نا لاق ةبحلا مهنم هب قحلأ نمو ؛ هريغل تسيل ةءارسو ةوق قتل نأ ىف ىنعملا ىلإ اورظن ةعفاشلاو

 اهعاب مث اضزلا ىلع ةعلسلا ىرتشي نميف سواط لاقو ) هلق ٠ لعأ هللاو ةبملا كاذ كف ضيق فالتالاو ةيلاللا

 قازرلا دبع دازو « هوحن هيبأ نع سواط نا قيرط نم قازرلا ديعو روصنم نب دمعس هلصو ( هل ځرلاو هل تبجو "

 لاقو ) هلق . « اضر نع اةرفتي ىتح اهل رارخلا ناف اضرلا ىلع ايش تعب اذا نيريس نبا نع بوی نع رمعم نعو »
 دقو « هقلع هنأب میعن وبأو ىليعامسالا مزجو « ىديجلا انل لاق د ىراخبلا دانساب ركاسع نبا ةياور ىف ( ىديملا
 ةبهأ ىف نايفس نع رخآ هجو نم ینابسو « ليعامسالا جرختسم د قو « ىديخلا دسم » یف الوصوم اضيأ هانی ور

 لوأ ةئانلا داو : فاكلا نوكسو ةدحوملا حتفب ( ركب ىلع ) هلوق ٠ هنيبعت ىلع فقأ مل ( رفس ىف ) هلوق . الوصرم

 نب هللا دبعاي كل وه : لاق مث علي ىنلا ءارتشاف » ةبملا ف داز (هعابف ) هلوق ٠ روفن ىأ ( بعص ) هلوق ٠ بکریام

 هيفو ؛ ىثملا ىف هومدقتي ال نأو هيلي ىنلل مريقوت نم هيلع ةباحصلا ناکام ثيدحلا اذه فو « تْئشام هب عنصت رګ

 زاوج و « اپعب ىف لأسي نأ زوج لب هتماسب ةعلسلا بحاص ضرع عيبلا ىف طرتشيال هنأو « باودلا رجز زاوج

 هلق . دورسلا مهياع لخدپ ام ىلع هصرحو ةياحصلا لاوحأ يب ىنلا ةاعارمو . نملا لدب لبق عيبملا ف فرصتلا

 نايفس نإ بوقعي قيرط نم ع وبأو « امهریغو ىدامرلاو هبوجنز نبا قيرط نم ليعامسالا هلصو ( ثيللا لاقو)

 ىرهزلا نع سفوي نع ثيللا نع هاور ريكب نب ىح نأ قويبلا ركذو « هب ثيللا نع ثيللا بتاك اص ىلأ نع مہاک
 ‹ نيخيش هيف ثيلل نأ حضوف كل ذك ثيللا نع هاور حلاص ابآ نأ اضيأ ىليعامسالا ركذ دقف ةلعب كلذ سيلو « هوحن
 نينمؤملا ريمأ نم تعب ) هلق . ىرهزلا نع سنوي نع ديوس نع بويأ قيرط نم اضيأ ليعامسالا هجرخأ دقو
 (ىقع ىلع تعجر انعيابت الف ) هلوق . ىرقلا ىداو ىنعي (ىداولاب) هل . اداقع وأ اضرأ ىأ (الام نافع نب ناثع

 ىأ قدداري هلصأ لادلا ديدشتي ( دار ) هلو . « یرقهقلا ىقع ىلع صكنأ تقفطف د ديوس نب بويأ ةادد ىف
 نم هجورخ ىف ببسلا وه اذه نأ ىنمي ( اقرفتي ىتح رابخلاب نيعيابتملا نأ ةنسلا تناكو) هلی . هدادرتسا ىنم بلطي
 «ةنسلا تناكو » هلوقب لاطب نبا لدتساو . هخسف ىف رايخ نایمل قبب الو حبلا هل بجيل كلذ لعف هنأو « ناثع تیب
 نبا هلعف كلذلف اكورتم نادبألاب قرفتلا ناكف كلذ ربع نبا لعف ىذلا نمزلا ىف اماف « مالا لوأ ىف ناك كلذ نأ ىلع
 ةياور ىف عقو دقو . اهرارمتسا قئيام « ةنسلا تناكو » هلوق ىف سيلو « لاق اذكم « عابتالا ديدش ناک هنال ربع
 ةصقلا رک ذف « نامعو انآ تعب ابتف « ناعیابتلا قرتفب ملام رامخلاب انم دحا و لک ناک انمیابت اذإ انک ديوس نب بوبأ

 ةئسلا تسيل » ربع نبال لاق ناثع نأ معزف هل « تامدقملا » ىف دشر نبا برغأو « كلذ رارمتسا راعشإ اینو
 رنک أ نال فالخلا ىلع ةلأسملا جرخت مل تح ولو « ادانسإ ام رآ مل ةدايزلا هذهو « كلذ خستنا دق « نادبالا قادتفاب



 ۳۳۷ ۲۱۱۷ ثيدحلا

 ةفاسملا تدز ىأ ( لامل ثالثب د وع را لا هفت ) هلوق - نادبالاب قارتفالا ناي لوقلا مع لقن دق ةب احصلا

 ینقاسو ) هلو ٠ لابل ثالث ابعاب ىتلا هضرآ نيبو هنیب تناك یا ةفاسلا ىلع هيلا تراص ىتلا هضرأ نيبو هنيب ىنا
 ىضرأ نيبو ینیب تناكىلا ةفاسملا نع اب ذخأ ىتلا ىضرأ نيبو ىنيب ىتلا ةفاسملا صقن هنأ ىنعي (لابل ثالثب ةنيدملا ىلإ

 لاق كلذلف ةنيدملا نم برقلا ىف ةطبفلا ربع نبأ ىأر ف اهب اذاك اعيمج امهنال ةنيدلا ىلإ لاق امنا و « لامل ثالثب اهتعب ىلا ٠

 عیب باب » ىف اف فالخلا لقن ىتأيسو « ةفصلا ىلع ةيئاغلا نيعلا عيب زاوج ةصقلا هذه ىفو « هتنبغ دق یا تار

 ضرألا عيب ذاوج هيفو « هريغ ةحلصم ىلع هسفن ةحلصم ءراا ميدقتو ؛ رايخلا لاطبا ىف ليحتلا ذاوجو « ةسمالملا
 عيبا هب دربال نيغلا نأ هيفو ؛ شضدالاب

 عیب ىف عادلا "نم هرکی ام صا - ۸

 "یر رع ن لا دبع نع رانيد نب ۳ دبع نع لام وا و 7 ۳1 "داش - ۷

 « الخال لقف تعيب اذإ : لاقف «عیویل ىف عدن هنأ علت بدال زك د الجر نا » امهنع هلا
 [ ۱۹۹۰۲۵۱۰۲۰۷ : ىف هفارطأ - ۲۱۱۷ ثيدحلا ]

 خيال هنک و هوركم عیبلا ف عادخلا نأ ىلإ ةجرتلا هذهب راشأ هنآك ( عببلا ىف عادخلا نم هرکی ام باب) هلوق

 دحآ ةياود ىف ( الجر نا ) هلق . ثيدحلا ىف ةروك دملا ةصقلا هب رعشت ام ىلع رايخلا ىرتشملا طرش نأ الإ « عیبل

 نم « قلا »ىف دوراجلا نبا داز ءراصنالا نم لسجر ناك « ربع نا نع عفان یتلدح » قع نب دمع قب رط نم

 دبع قيرط نم ىنطقرادلا هاورو « ةليقثلا ةدحوملاو ةلمهلا حتفب وهو « ذقنم نب نابح هنأ عفان نع نايفس قيرط

 رابح نب یجب نب دم ینثدغ یا نبا لاق » هيف دازو هب تح نبا نع امهالک ريكب نب سذوي قيرط نم قببلاو ىلعألا
 ف ( ول ىنلل رکذ ) هلۆق . قحا نبا نع رخآ هجو نم هدنم نا هاور كلذكو « ورع نب ذقنم ىدج وه لاق

 هشاور ىف قحا نا نيب ( عويبلا ف عدض هنا ) هلو . « نيغلا نم قلي ام هي ىنلا ىلا اكشف ١ قعإ] نبا ةياور

 ثردح نم م احلاو نابح ناو نئسسلا باععأو دمحأ هجرخأ دقو « نيغلا نم یقلب ام وهو هاوکش بيس ةروكذملا

 ىأ ماللا فيفختو ةمجعملا ركب ( ةبالخ ال ) لق . « فعض هتدقع ىف ناكو . عبابي ناكالجر نا » ظفلب سنأ
 دبعو ريكب نب سنوب ةءاور ىف قحا نبا داز , ةحيصنلا نيدلا نال نيدلا ىف ةعيدخال ىأ سنجلا نل ءال و ةعيدخال

 ىح قبف «ددراف تطخس نإو كسماف تيضر ناف « لامل ثالث اهتعتبا ةعلس لك ىف رامخلاب تأ مث م هنع ىلعألا

 كن] هل ليقف انیش ىرتشا اذإ ناكو « نامثع نمز ىف سانلا کف « ةنس نيئالثو ةئام نبا وهو نامثع نامز كردأ
 : ءاملعلا لاق . همهارد هل دريف اثالث زا هلمج دق لس ىذلا نأي ةاحصلا نم لجرلا هل د مشيف هب عجر هيف تذبغ

 ريداقمو علسلا ةفرعم ىف رئاصبلا ىوذ نم سيل هنأ ىلع هبحاص هب علطيف عيبلا دنع هب ظفلتيل لوقا اذه قب ینا هنقا
 ميكح ثيدح ىف مب هلوق ىف مدقت اک ةحيصنلا ءادأ ىلع نيعيايتملا ضح نم ررقت ال « هسفنل یرب ا هل ىريف ةميقلا

 دري هنأ كلام ىلوق دحأو دال ثيدحلا اذهب لدتساو . ثيدحلا « امهعمب ىف اهل كروب انيبو اتدص ناف » مازح نبا

 هب كم نيغلا ناك ولو هلقع فعضل رايخلا هل لعج امنإ علي هناب بقعتو « ةعلسلا ةميق فرعي مل نمل شحافلا نيغلاب

 ىف وأ بيعلا ىف تناك لجرلا اذه ةصق ىف ةعيدخلا نأ لمتحي : ىبرعلا نبا لاقو . رايخلا طرش ىلإ جاتحا اا خسفلا

 ىرابلا حق « 6 ج هج ل م
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 ةعفاو ىف ةصاخ ىه ام ااو ةماع ةصق تسیل و « ابصوصخ نيذلا ةلأسم ىف اهب جتع الف نيغلا ىف وأ نا ف وأ بنکلا

 ايش کل دجأ ام : لاقف عيبلا ىف ملك هنأ رمع نع ىور ام امأو : لاق لجرلا ةفصب ناک نم قح ىف اهب جتحیف نيع

 لاق م وهو « ىبتا فيعض وهو ةعيمل نبا ىلع هرادف « مايأ ةثالث ذقنم نب ناب هللا لوسر لمج ام عسوأ

 هاب اهم حرص ىتلا ةياورلاب تنيعت دق اهركذ ىتلا تالاتحالا نكل , هقيرط نم امهريغو نطةرادلاو یاربطلا هجرخأ

 فالخ ىلع درو كح هنآل ةدايز ريغ نم مايأ ةثالث طرتدملا رايخلا دمأ نأ ىلع هب لدتساو « عويبلا ىف نبغي ناک

 «عضوم ريغ ىف ثالثلا رابتعاو « مايأ ةثالث ةارصلا ىف رايخلا لمج هدي وب و ء هيف دروام ىصقأ ىلع هب رصتقف لصألا

 یکی الو ليلد ىلا جاتحي اذهو « قيقرلا ىف ناك هعيب مظعم نال ثالث ىلع هرصق اما لاقف ةيكلاملا ضعب برغأو

 دجو ءاوس راي اب ةقفصلا كلت ىف ريصي هنأ « ةبالخ ال » دقعلا دنع لاق نم نأ ىلع هب لدتساو « لاهتحالا درجم همق

 هل نكي مل كلذ هبشآ ام وأ شغ ال وأ ةعيدخال لاق ول : لاقف هدوج ىف مزح نبا غلابو ء ال مأ انبغ وأ ابيع هيف

 ةيناتحتلاب « ةبايخال » لوقي ناك هنأ لسم حیحص ىف تبث هنأ هيلع هب درب ام لمس نمو . ةبالخال لوقي یتح رابخلا

 ىف مكحلا ريغتي مل كلذ عمو هناسل ةغثل ماللاب حصفیال ناك هنأكو اضيأ ماللا لدب ةمجعملا لاذلاب و ماللا لدي

 ء ىع اب كلذ ىف اوفتکا مهنآ ىلع لدف رايخلاب هلمج لب ىنلا نأب هل نودبشي !وناكن يذلا ةياحصلا نم دحأ دنع هقح

 اولاقف لي ىنلا اوتآ هلهأ نأ سن ثيدح قرط ضسب ىف امل همم نيبت ولو هيلع رجال يبكلا نأ ىلع هب لدتساو
 وأ هنأب بقعتو « ةبالخال لةف تسب اب اذإ » لاقف هنع ريصأ ال لاقف عیب نع هامنف هاعدف ۰ هيلع رجحا هللا لوسراب

 لدتسا و . هیفسلا ىلع رجحلا عنم ىلع لدي الف هيلع رجحي مل هنوک امآ و« مهيلع رکنال حصيال يبكلا ىلع رجحلا ناك

 هيلع رصعلا كلذ لهأ ناکام هيفو « هدحو ىرتشلل رايخلا طرش زاوج ىلعو راما طرشب عيبلا زاوج ىلع هب

 اهريغو قوقحلا ىف دحاولا رخ لوبقو قلا ىلا عوجرلا نم

 .قاوسالا ىف رك ذام ضا - ٩

 عاقنيق قوس : لاقف ؟ جت هيف قو نم له "تل نیلا انمدق ان : فوم نب نحر "دبع لاقو

 رقاوسألاب 'قفّصلا ینامآ : رع لاقو . قولا ىلع ید نج رلا هدبع لاق : ”سنأ لاقو

 مظُم نب ريبج ن عفاف نع قوس نب دم نع E ”ليعامسإ انتا دح حابصلا نب دم یی 1۸

 ءرم هادیزباوناک اذاف « ةبمكلا شي وزفی » اشم هللا لوس لاق : تلاق اهنع هللا ضر ةشااع ىتث دح لاق

 مهقاوسأ مهيفو م رخآو مطب فسخ فيك للا لوسراي تلق : تلاق . ممرخآو ممل وأب فن ضرألا

 « مهیا ىلع ن وابل ۰ م رخآو مری فسخ : لاق ؟ مهنم سيل نمو

 : لاق هنع نا ىضر ةريره ىلأ نع رلاص ىبأ نع شهلا نع رج انتدح "ةبيتق شرم - ۹

 "كلذو « ةجرد "نرشعو اب هتبكو هقوس ىف هتالص ىلع دز ةعاج ىف کد ”ةالص » علك هللا لوسر لاق

 الإ ةولمخ طع ل «”ةالصلا الإ ةر ميال « ةالصلا “الإ د رال لا نأ 2م وضو نحاف اضزعادا ما
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 ی هف لس فا ف مادام 5 كدحأ ىلع لمآ ”ةكمالملاو . ةي اهس ”هنع «تاطخ وأ ؛ جرد ام عفر

 هس ”ةالصلا رت تاک ام ةالص ىف كادحأ : لاقو . هيف 2 ام کک جرا بلا 1 هياع ِض

 هنع لا ضر كلام نب سنأ نع ليوطلا دي نع اا سايإ نأ ن مدا ازم - ۰
 «اذه توعد امنإ : لاقف « يلب یا هيلا تفتلاف ریال ابأ اي : ید قولا ىف هلي ئنلا ناک» لاق
 6 یتینکب اونک ل یاب او : ب ىبلا لاقف

 [ ۳۵۳۷ 6۷۲۱۲۱ : ىف هافرط - ۲۱۲۰ ثيدحلا ]

 لج اعد » لاق هنع لا یر نيزأ نع ديم نع ریز انئدح لیعاعا 8 كلام شرم - ۰۱
 « سكب اونكن الو ی ماب اوم : J كنعأ | : لاقف يلب يلا هيلا ٠ تفتلاف < ساق ابأ اي : عيقبلاب

 ت

 ۳ رن ا نع ديزي نأ نب د هلا د دیبع نع 206 ان دح تا دبع نوع انشای - ۲

 اىنأ ىت هلك الو ىتءاكبال رامملا ام ف اب 00 ها ر یو ةريره ىلأ نع

 هبل اهنأ ”تنئاقف یه فن 3 5 کت 2 : لاقف ةا رسوب + هان س 1 1 می قوس

 شا ”ديبع لاق ”نايفّس لاق « هبي نم تا او ا مهلا : لو لو 0 ییہ تش ن ءا 3 لس وأ ابا 4

 ةنک ر 0 وأ رجا ين عفان ۳ نا یخ

 ] هللا : ىف هفرط - ۲۱۲۲ ثيدحلا ]

 رع ”نبا ان دح 0 نه اع نا سو ان دع ةر وا ا اح ردنلا نب مالا ازم - ۳ 1

 گر هو ديد نأ مپ نم م مملع و ¢ ل ی لا م لع و نایک 0 7 ما 00 بوک مم «

 € مالا عاب و ىتح هورتشا

 [ 3۸۵۲ ¢ IY ۰۲۱۱۱۰ ۲۱۳۷ ۰ ۲۱۲۱ : ىف هفار طا - ۲۱۲۳ ثيدحلا ]

 هارتشا اذإ مال عاب نأ لي وبلا یه » لاق امهنع هللا یفر رع نا انثادحو لاق - 4

 هیفوتسب ىتح
 [ ۲۱۳۰۲۱۳۳ ۰ ۲۱۳۱ : ىف هفارطآ - ۶ ا
 فارشالل قاوسالا لوخدو رجاتملا ةحابا قاوسالا ركذب دارأ لاطب نبا لاق ( قاوسالا ىف رك ذام باب هلق )

 نم کالا هححصو رازبلاو دمحأ هجرخأ ثيدحوهو عاقبلا رش اهنأ نم هطرش ىلع تبثي ملام ىلا راشآ هنأكو ءالضفلاو
 هدانساو « قاوسالا هللا ىلا عاقبلا ضغب أو « دجاسملا هللا ىلإ عاقبلا بحأ » لاق ب ىنلا نأ مطعم نب ريبج ثيدح
 الإو بلاغلا ىلع جرخ اذهو : لاطب نبا لاق < هوحن رمع نبا ثيدح نم اب أ كاملا نابح كب هچرخآ و« نسح
 قالوصوم مدقت ( لا فوع نب نحرلا دبع لاقو ) هلوق . دجاسلا ن دک نم رک ] ها اف کف قرت تا
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 ءالضفلا هدهاهتب ناكو , يب ىنلا دبع ىف ادوجوم ناك هنوكو طقف قوسلا رکذ انه هنم ضرغلاو , عويبلا لئاوأ

 مدقت ( فوع نب نمحرلا دبع لاق سنآ لاتو ) لوق . سانلا نع ففعتللو فافکلا شاءملا لیصحتل ةءاحصلا نم

 يأ ثيدح ءانثأ ىف كانه اضيأ الوصوم مدقت ( قاوسالاب قفصلا ىناملأ : ريع لاقو ) هلوق ٠ كانه الوصوم اضيأ

 ( ةقوس نب دمج نع) ِهْلِوَق : ةشئاع ثيدح لوألا . ثرداحأ ةسمخ بابلا ف فصلا دروأ مث« ىرعشألا ىسوم

 اذه ىوس یراخبلا فهل سیلو « نيعباتلا راغص نم ركب ابأ نك دباع 2 ىفوك فاق اهدعب واولا نوکسو ةلمبملا مب

 ةشئاع نع ىراخبلا ىف هل سيل و ىلفونلا مطم نبا ىأ ( ريبج نب عفان نع ) هلق . نيديعلا ىف مدقت رخآو ثيدحلا

 « ديبج نب عفان تعمس د هقوس نب دم نع ايركذ نب ليعامسإ نع راكب نب دم ةياور ىف عقوو < ثر دلا اذه ىوس

 نب نايفس هفلاخو « ةقوس نب دم نع ايركذ نب لیعاسا لاق اذكه ( ةشئاع یتئدح ) هلق . لیعاسالا هجرخآ

 ريبج نب عفان نوکی نأ لمتحو « یذمرتا هجرخأ « ةبلس مأ نع ريبج نب عفان نع ةقوس نب دمع نع » لاقف ةذييع
 یورو ؛ ةشئاع نع رخآ هجو نم لس هجرخأ دقو « ةلس مأ نع هتباور نم متأ ةعئاع نع هتباور ناف امم هەم

 لس» ةياور ىف (ةبمكلا شيج وزغي ) هلق ۰ هوحن ةيفص تیدح نم ىذمرلا ىورو ؛ هنم ائيش ةصفح ثددح نم

 تيبلا اذه نومؤي یمآ نم اسان نأ بجعلا : لاق , هلعفت نكت مل ايش تعنص هل انلقف همانم ىف لِي ینلا ثبع د

 نب هللا دبع نأ ىرخأ فو « ريبزلا نبا نمز كلذ تلاق ةلس مأ نأ ىرخأ ةياور ىف دازو « شيرق نم لمجرل

 لسم ةياور ق ( ضدالا نم ءاديبب ) هلوق . شيجلا اذه وه ام هللاو : لاق ةبلس مآ نع ثيدحلا ةاور دحأ ناوفص

 . ىبتنا ةئيدملا ءاديب ىه : لاق رقابلا رفعج ىب نع لسل ةياور فو « كالا ىلع ةيفص تبدح قو ءءادببلاب »

 ىذمرتلا داز ( مرخآو ملوأب فسخ ) هلوق ٠ جملا باتكىف هحرش مدقت ةنيدملاو ةكم نيب فورعم ناكم ءادببلاو

 قغتساو « مهنع ريخي ینلا دي رشلا الإ قبي الف » ةصفح ثيدح ىف لسم دازو « مهطسوأ جني ملو  ةيفص ثيدح ىف
 لوالل ةبسنلاب ارخآ هنوكل وأ كله نميف هلوخدب ىضقي فرملا نأو طسوألا كح نع باوجلا فلكت نع اذهب

 « مجرت هيلعو قوس عمج فاقلاو ةلپلاب ىراخبلا دنع اذاك ( مهقاوسأ ميف ) هلق ٠ لخديف رخآلل ةبسنلاب الوأو

 نم معن یالو . مهتقفاوم دصقب لو مهقفار نم ىأ « مهنم سيل نمو » هلوقو . مهنم ةقوسلا وأ مهقاوسأ لهآ ىنءملاو

 دنع راكب نب دمع ةياود قو « ءافلاو ءارلاو ةمجعملاب « مهفارشأ مهيفو » ايرك ز نب ليعامسا نع نايلس نب ديعس قي رط

 سانلاب فسخلا ىف مالكلا ناف افحصت هنظأف « مهتاوسأ » ىراخبلا ةياور ىف عقو لاقو « ماوس مهیفد » ليعاعالا

 فالخ  رارکناا هم مزيف منم سیل نمو هلوق ىتعمب هناف فیحصت « ماوس » ظفل لب : تلق . قاوسالاب ال

 نوکی نأ عنام « مهقاوسأ د ظفل ف سیلو < مي« ىلأ ةياور باوصلا ىلإ تاياورلا برقأ معن . ىداخبلا ةياور

 ةعايلاك لاتقلا لهأ نم سيل نمو مهنم هلت اقل اب فسخ ىأ ابلهأ قاوسالاب دارلاف سالاي فلا
 لسم ةياور قو «

 ةدحوملاو مجاب روبجلاو  ةلتاةملل دصاقلا كلذل نيبتسملا ىأ -رصبتسلا مهف من لاق  سانلا عمجب قيرطلا نا انلقف د

 ىلع باذعلا عوقو تاکشتسا اهتأ هلك ضرغلا و « مهنم سيل و مهعم قيرطلا كلاس ىأ « ليبسلا نياو  هركملا ىأ

 كلذ دعب نوثءيبو مهلاجآ روضحل اماع عقب باذعلا ناب باوجلا عقوف ةب وقءلا بيس وه ینلا لاتقلا فهل ةدارإ ال نم

 تلقف » لسم دنع ةبلس مأ ثيدح ىو « یتش رداصم نوردصب و ادحا و کاپم نوکلپی د لسم ةياور فو « مهتاين ىلع

 م وشل عيمجاب فسخ ىأ « هتين ىلع ةمايقلا موي تمیب نکل و ؛ هب فدخ : لاق ؟ امراكن اكن مب فيكف هللا لوسراب
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 ةيص»لا ىف موق داوس شک نم نأ ثردحلا اذه ىف : بلوملا لاق : هدصق بح باسحلا دنع دحآ لك لماعي مث رارشالا

 نبا هبقعتو « برشي مل ناو رخل ةبرش سلاحي نم ةبوقع كلام هنم طبتتساو لاق . مبمم همزلت ةب وقعلا نأ اراتخم

 ثيح ثيدحلا رخآ هدي وي و ؛ ةيعرشلا تاب وقعلا اهيلع ساقي الف ةب وامسلا ةمجحلا یه ثيدحلا ىف ىتلا ةب وقعلا نأب يلا

 ظلا لهأ ةبحاصم نم ريذحتلاو « لماعلا ةذب رتعت لامعألا یرآ كيدحلا اذه قو « ماین ىلع نوثعبيو » لاق

 مه ةناعا ىه له ةئتفلا لهآل رجاتلا ةبحاصم ىف رظنلا ددرتيو « كلذ ىلإ رطضا نم الإ مداوس ريثكستو میتسلاجمو

 نبا لاقو . ثيدحلا رهاظ لدي ىناثلا ىلعو . هتينب دحأ لك لمع ریتعب مث « ةيرششبلا ةدورض نم ىه وأ مهملظ ىلع

 نأب بقعتو ؛ مهب فسخيف مهم مقتنیف ةبعكلا نومدهم نذلا مه مب فسخ ىذلا شيجلا اذه نوكي نأ لمتح : نيتاا

 فسخ من همالک ىضتقف اضيأو . ةغيحلا رافک نم اهن ومده نذلاو « ىتمأ نم اسان نا » سم دنع هقرط ضعإ ىف

 ةريره يأ ثيدح ىاثلا ثيدحلا . املا اواصي نأ لبق م فسخ هنأ ربلا رهاظو « اوءجربو اهومدم نأ دعب مب

 هلوأ مضي « هزونیال » هلوقو « هيف ةالصلا زاوج و قوسلا ركذ هنم ضرغلاو . ةعانلا باوبأ ىف ىفوتسم مدقت دقو

 یهو البق ىلا ةلمجلل نايب ةلمججا و ء هب زال دارلاو « ىنعمو انزو هضبت» : ىاز اهدعب ءامما رسكو نونلا نوكسو

 ىأ « هيف ذؤي ملام هلوقو « هيلع لص ملا لوقي ىأ هيلع لص هلوقل نايب هيلع لص مهالا هلوقو «ةالصلا الا ديربال»

 یعاب اومست » لَم هلوق بدس ىف سنأ ثيدح كلاثلا ثيدحلا . لوقلاب وأ لعفلاب سل وأ ةكئالملل ىذأ هنم لصحي

 لوأ ىفهلوق انه هنم ضرغلاو , ناذتتسالا باتک ىف ىتأيسو هنع دي نع نيةيرط نم هدروأ « قينكب اونكن الو

 دارملا نأ ىلإ راشاف , عيقبل اب ناك هل اهيف هلوق ةن لا قيرطلا داری ةدئافو « قوسلا ىف يلب ىنلا ناك » ىلوالا قيرطلا

 مآ الإ نيلسرملا نم كلبق انلسرأ امو ) ىلاعت و هن احبس لاق دقو « عم بل اب ناكىذلا قوسلا ىلوالا ةياورلا ف قوسلاب

 ف , ريغصتلاب ( هللا ديبع نع) هلو : ةر ره ىنأ ثيدح عبارلا ثيدسحلا : ) قاوسالا ف نوشع و ماعطلا نواك أيا

 (ریبج نب عفان نع) هلوق . ادج | رصتخم هدروآ هنکل و « هللا دبع ینئدح د نابفس نع لبتح نب دمحأ نع لسم ةءاور

 نم ةفئاط ىف) هلوق . ثيدحلا اذه ىوس ىراخبلا ىف ةريره ىفأ نع اضيأ هل سيلو « لوألا ثيدحلا ىف روکذلا وه

 رح ىف ىأ ةقئاط لدب ةلمبلا داصلاب ءةفتاضو تایاورلا ضع ق نأ قامركلا کحو هتم ةنطق ىف یآ ( رابنلا

 ركسفلا لوغشم ناك هلعلف مب ینلا بناج نم امأ ( هلکآ الو ینملکیال ) هلوق ۰ راح ىأ فئاص موي لاقي « راهلا

 هل . اطاشن هنم اوري مل اذإ ةباحصلا نأش نم كلذ ناكو « ريقوتللف ةريره ىبأ بناج نم امأو « هريغ وأ ىحوب

 ضعب طقس : ىدوادلا لاق « یراخبلا خسن ىف اذکمه ( لاقف ةمطاف تيب ءانفب سلب عاقنبق ىب قوس ىنأ یتح )

 الوأ هركذ امو . یهتنا عاقنيق ىنب قوس ىف سيل ةمطاف تيب نال « ثددح ىف اًيدح لخدأ وأ , لقانلا نع ثيدحلا

 طقسام تبئاف نايفس نع ربع ىبأ نبا نع لسم هجرخأ دقو ؛ ثيدح ىف ثيدح یرارال لخدي مو « عقاولاوم الاتحا

 نع قرط نم ليعامسالا هجرخآ كاذکو « ةمطاف ءانف ىتأ یتح فرصنا مث « عاقنیق ىب قوس ءاج یتح » هظفا و هنم

 ءانفلاو < حجرأ لوالاو « هيف سلغ ةشئاع ءانف أ ىتح » هدف لاقف نايفس نع هدنسم ىف ىديملا هجرخأو « نايفس

 ةثاثم اهدعب ماهفتسالا ةزمهب ( عكل مثأ ) هلوق . تيبلا مامأ عستملا عضوملا ىأ ةدودمم نون اهدعب ءافلا رسكب

 دارملاو « میثلا رخالاو ريغصلا امهدحأ نيينعم ىلع عكللا : ىباطخلا لاق , فاكلا حتفو مالا مضي کلو « ةحوافم

 نبا لاقو «عکل نبا عکل ايندلاب سانلا دعسآ نوک » اضيأ ةربره ىبأ ثيدح ىف دروام ىتاثلاب دارلا و « لوألا انه



riعويبلا باتک ۴  

 . نيروكذملا نيرمآلا دحأ دارأ دبعلا ىلع هقاطأ نم لعلو . ىهتنا عكل هل لاقي اضيأ دبعلا نأ سراف نبا داز : نيتلا

 ینلا عكللا : یمصالا نعو . هوحنو رسبلا ىف لصأو « ريغصلا انتغل ىف عكللا : ىميمتلا ريرج نب لالب لاقو

 لاوقالا حجرأ لوقلا اذهو : یرهزالا لاق . السلا نم جرخت ىتلا یهو عيك الملا نم ذوخأم « هريغالو قطنل یدتپیال

 قع تم ىأ ( ائيش هتسغل ) هلق . دبع الو مثل هنأ درب مو , قطنمل یدتپال ريغص نسحلا نأ دارآ هنال « انه

 ةفيفخ ةمجعم اهدعب ةلمهملا رسكب ( اءاخس هسيلت ابنآ تننظف) هلوق . ةمطاف لعافلاو , اليلق هيلا جورخلا ىلإ ةردابلا

 لاقو « لفارق نم ىدوادلا لاقو . ةضف الو بهذ امف سيل بسط نم ذختت ةدالق ىه : ىناطخلا لاق « ةدحومب و

 ثيدحلا اذه ةاور دحأ رع ىنأ نبا نع ليعامسالا یورو « ىراوجلاو نايبصلا هسبلي زرخ نم طبخ وه ىورملا

 . واولاب هلسغتو یدل ا ةياود ىف ( هلفت وأ ) ۸8 ۰ حاشولاو صیقلاک لظنحلا نه لمس ءىش باخسلا : لاق

 يأ نبا ةياود یفو « نسحلا ءا » ىليعامسالا دنع ىسوم نب رع ةياور ىف « ىثملا ف عرسي ىأ ( دتشي ءاخ) هلق

 ىنعي عكل مآ » هتياور ىف لاقف ربع ىبأ نبا نع سم هجرخأ دقو « نيسحلا وأ نجلا ۾ اج د لیعامسالا دنع رمع

 لاقف » ظفلب ديزي ىلأ نب هللا ديبع نع ءاقدو قيرط نم سابللا یف یتآیسو « هدنس ىف ىدبجلا لاق اذكو « انسح
 هر هقناع ىح دش ء .اج) هلوق ٠. 2 ىشع ىلع نب نسحلا ماقف « ىلع نب نسسحلا عدا « عكل نأ

 هلوأ حتنب ( هبحأ مپلا لاقف ) )هلق ٠ ءهمزتلاف اذکم هدبب نسحلا لاقف . اهدم ىأ . اذكم هدبب هلي ىنلا لاقف »

 0 ىلإ مهلا : لاقف و ربع ىنأ نبا نع مم داز « ماغدالا كفي «هببحا , ییمشکتا ةيآو لو ٠ ءاعدلا ظفلب

 نم عضاوتلا نم هيلع ناكامو ؛ هعم ىثالاو هيي ىنلا ريقوت نم هيلع ةباحصلا ناکام ناب ثيدحلا ىفو . « هبحأف

 « ىلع نب نسحلا ةبةنمو « هلیبقت و هتقن عمو هعم حازملاو ريغصلا ةحرو ءرادلا ءانفب سواجلاو قوساا ىف لوخدلا
 دانسإلاب لوصوم وهو « ةنييع نبا وه ( نايفس لاق ) هلوق . ىلاعت هللا ءاش نا هبقانم ىف ابملع مالكلا تأ يسو

 ىف نايفس خيش وه هللا ديبعو ؛ زئاج وهو ةف.صلا ىلع ىوارلا مسا مدقت هيف ( تر بخأ هللا ديبع ) هلو ٠ دوک ذلا

 قيرطلا ىف ةنعنملا رضت الف ريبج نب عفانل هللا ديبع تل نایب ةدايزلا هذه دارياب ىراخبلا دارآ و « روكذملا ثيدحلا
 سلدملا ف فالخلا امنو , اقافتا عاملا ىلع هتنعنع تلمح هنع ثدح نمل هؤاقل تبث اذإ سادع سيل نم نآل ةلوصولا

 لوصوملا ثيدحلا ىور امل هنال انه رتولا رکذ اما : لاقف یامرکلا دعبأو . هنع یور نمل هيقل تبني مل نميف وأ

 ثيدح سماخلا ثيدحلا . معأ هللاو , هزاوج ىف فنتخا ا؛ رتولا ىف تيثام نابل ةصرفلا زهتنا ريبج نب عفان نع

 ماعطاا عمب نع یہا ىف هشدح هف و « مأ» هطاا عاب ثيح ىلإ هنم ىرتشي ىذلا ناكملا نم ماعطلا لقن ىف رمع نبا

 0 آلا باب ىف ثيدحلا اذه لاخد] لکشتسا دقو . باوبأ ةعبرأ دعب امپلع مالكلا ىنأيسو هيفوتس ىتح

 ناكملاب روكذملا كحلا صتخم الف ٠ عيبا ىطاعتي نم نيب عيابتلا هيف عقو ناكم لكل مسا قوسلا نأب بيجأو

 « ماعطلا عابي ثيح » ثيدحلا ىف هلوق ىف مومعلاف « عيابتلا هيف عقي ناكم لك معي لب قوسلاب فورعملا

 قاوسألا ىف بّتسلا ةيهارك با - ۰

 فا دبع تيتا : لاق راس ی ءاطع نع لاله اح یف ان دح رنانس 6 4 شو 5 0

 لر لاق روا ىف كو , هلا لوسر ةفص نع ىنرتخأ : تاق امهنع هلا یر ىماملا نب ورع نبا



 ۳1۳ ماعم ثيدحلا

 مص ام ع

 ازرحو ًاريذنو ًارشدمو ده اش كلاناسرأ اإ لا اا اي : نآرقا ىف هتفص ضعبب ةاروتلا ىف ا

 مندی الو« یاوسالا فو با الو ظ اذ الو ر فب سیل « نکوتل كیا« لوسرو ىدبع "تنا « نييمألل

 8 لإ هلا الل : اولو نأب a ۶ هب 8 ق 4 O ناو" ۰ رفع ووفعي لز 3 ةثيسلا ةثيسلاب

 نبان رع ءاطع نع لاله ن ا نب 4 دبع E E و ةناذآو م ی ۶ يأ اهب حتفي و

 و 7 نکس ملاذ فاغآ اوا و فاغأ فی فالغ ف یش لك: 97 مالس

 1 ىف هفرط س ۲۱۲۰ ثيدحلا ]

 داصل اب بخصلا هيف لاقيو « ةدحوم اهدعب ةمجعملا ءاخلاو ةلمهملا حتفب ) قاوسالا ىف بخسلا ةيهارك باب ) هلوق

 ىف لقره ةصق ىف نايفس ىبأ ثيدح ىلع مالکلا ىف هركذ مدقت دقو « ماصخلاب توصاا عفر وهو  نيسلا لدب ةلمبملا

 دروآ و . ةظلغلاو ةظاظفلا ةفص هنع تين ا ةفصلا قن نم ةهاركلا تذخأو . باتکلا لوأ
 قاوسالا فب اخس الو » هيف هلوق هنم ضرغلاو « ملي هل ىنلا ةفص ىف یصاعلا نب ورمع نب هللا دبع ثيدح هيف فنصلا

 نم طع ال قوسلا مظعألا مامإلا لوخد نأ هنم دافتسيو < حتفلا ةروس ريسفت ىف یفوتسم هحرش ىلع مالكلا قاأيسو

 لاقيو « ىلع نا وه هدانسإ ىف روك نا لالهو . لوخدلا لصأ نعال اف بخسلا مذ ىف درو اع] ىننلا نال هتيت

 هيف هلوقو « ثيدحلا اذه ريغ حیحصلا ىف ورمع نب هللا دبع نع راسي نب ءاطع هخبشل سيل و « لاله ىبأ نب لاله هل

 لا هب يقي ىتح د هلوقو . ةراعتسا وهو « نيصحلا عضوملا ذرحلا لصأو « اظفاح ىأ ةلمبملا رسكب « خوو
 نم اهلهأ جرخم نأ اتاق دارلاو « مانصألا ةدابع نم م لخد ال جوعلاب امفصوو « برعلا ةلم ىأ « ءاجوعلا

 : فنصلا ىنعي هللا دبع وبأ لاق » لمتسلاو ىنسنلا ةياور ىف عقو « فلغ بولقو هلوقو . ناعإلا ىلإ رفکلا
 ىبأ مالک وهو . یبننا « انوتخم نكي مل اذإ فلغأ لجرو ءافلغ سوقو فاغأ فيس لاقي « فالغ ىف ءیث لک فلغلا

 ريسفت ىف ةلوصوم ةعباتملا هذه ىنأتس ( لاله نع ةبلس ىبأ نب زيزعلا دبع هعبات ) هلوق . « زاجلا باتک » ىف ةديبع

 زيزعلا دبع فلاخ دقو « لاله ىلأ نبا وه ديعس ( مالس نبا نع ءاطع نع لاله نع ديعس لاقو ) هلق . حتفلا ةروس

 اعيمج ىتاريطلاو هخيرات ىف نايفس نب بوقعيو هدنسم ىف ىرادلا لصو هذه هقيرطو « یاحصلا نييعت ىف احيلفو

 نب ديز قيرط نم دعس نبا هجرخأ دقف ؛ امینم لك نع هلمح راسي نب ءاطع نوکی نأ عنام الو « هنع دحاو دانساپ

 ةياورلاب فورعم هناف راسي نب ءاطع وه ديزا غلبملا نظأو . هركذف « لوقي ناك مالس نب هللا دبع نأ انغلب » لاق لسا
 ريسفت ىف تاعباتم مالس نب هللا دبع ةياورل ركذأسو . لعأ هاو لاله ىبأ نب ديعس ةياور ًادهاش اذه نوكيف هنع
 هيب أ نع مالس نب هللا دبع نإ فسوب نب دمع قيرط نم ىذمرتلا هجرخأ ام المج كلذ ىف هنع ءاج امو . حتفلا ةروس

 « هعم نفدي میرم نب یسعد عدل دمع ةفص ةاروتلا ف بوتکم » لاق هدج نع

 یطعلاو .عئابلا ىلع لیکلا بسا - ۱

 و (نو ريك مونرو وأ مولاكاذإو ) : [ نیفنطلا ] و رع للا لوقو

 نع کدو« « اوفوتست ىتح اولانك ١ » و ها لاقو . کل نوم : ( نوم ) ۱: [ ۷٣ ءار ]



"tfعویبلا باتک - م4  

 2 مسا هس ۰ 9 ی ۰ - هللاا ۴ 3 ُ ی ا

 تک و تعتبا اذإو «لكف تعب ادا » هل لاق ا ىنلا نأ هنع هللا یر نامع

 نأ امهنع لا ضر رع نب وللا دبع نع مفان نع كلام انريخأ سوي نب لا دبع شرم - ۹

 فوكس | عابا نم » لاق می هلا لوسر

 دبع ف وت »لاق هنع هللا ىغر رباج نع وكلا نع ةريغم نع رب رج ان ربخآ نادبع ارم - ۷

 ینا "بلطف هند نما و نأ هئامر ع 7 ىبلا ”ثنعتساف ( ند هيلعو ما نب ورع ن هلل

 ٍةدح ىلع ديز نبا قذعو « ةدح لع ةوحملا : افانصأ لر فتصف "بهذا : هي تلا ىل لاقف « اولهقی لغ ملا

 « م وقال لک : لاف مط ىف وأ هالعآ ىلع ساغ ءا هل هللا لوسر ىلإ تام رأمث تلتف ٠ لار را

 ا لا نع شا را لافو ۰ ءىث هنم د : ةنأك ی رم ۳7 1 مل ىذلا مهتيفوأ 0 مهتلكسف

 دج د بلا لاق : رباج نع بهو نع ماشه لاقو . « اد تح مل ليكي لاز اف » يو دنا نع رباج

 ۱ ۰ هل فوأف 4

 Ne ¢ ۰۵۴ ۳۵۸۰ ¢ YVAN] ۰۲۷۰۹۲۹۸۱ ۷۰۵ موك ۰۲۳۹۵ : ىف هفارطآ - ۲۱۲۷ ثيدحلا ]

 قحتلب و . كلذ ريغ وأ نيد فوم وأ ناك امثاب یطعلا ىلع لیکلا ةن وم ىأ (ىطعملاو عئابلا ىلع ليكلا باب) هلوق

 دقت الإ ىرتشملا ىلع نملا نزو ةن وم كاذکو « راصمالا ءابقف لوق وهو علسلا نم نزوب اف نزولا كلذ ىف ليكلاب
 ( نورضع مونزو وأ مولاك اذإو ر) لجو زع هللا لوقو ) هلق . ةيعفاشلا دنع حصآلا ىلع عئابلا ىلع وبف نملا

 ناكف ربع نب ىسيع مهفلاخو « هريغو ءارفلا مزج هبو « زاجا » ىف ةديبع فأ ريسفت وه (مهلاونزووأ مل اولاک ینعی

 لاقو « لعفلا لصوو راج لا فذح ىلع هوبرعأ روهجباو « ىربطلا هفيزو . مه لوقب مث اونزو ىلعو اولاك ىلع فقي
 نوعمسي ىأ کن وعمسب هلوقكهلوقو مهليكم اولک ىأ الثم لیکم لا وهو فاضملا فذح ىلع نوكي نأ لمتحي : مهضعب
 ىح اولاتكا : قلي ینا لاقو ) هلق ٠ عاب اذإ وه ليكيو یرتشا اذإ هريغ هل ليكي ءرملا نأ ةجرتلا ىنعمو . کل

 تبار » لاق براعم ا هللا دبع نب قراط ثيدح نم نابح ناو یاسنلا هلصو ثيدح نم فرط اذه (اوفوتست

 ىتأ ذإ دوعق نحن انيبف ؛ ةنيدلا ىلإ انجرخ مالالا هللا رهظأ الف » هنفو ثيدحلا ركذف « نيترم علي هلل لوسد

 : لاق « رمث نم اعاص اذكو اذكب انلق ؟ كب لاقف « معن انلق ؟ لجلا نوعيبتأ : لاقف رمحأ لمج انعمو نابو هيلع لجر

 کیلا هللا لوسر لوسد انآ لاقف لجر اناتأ ءاشملا ناك الف «یراوت ىتح بهذ مث لبا ماطخم ذخأف « تذخأ دق

 هلع هللا لوسر اذاف انمدق مث , انلعفف اوفوتست ىتح اولاتك-:و اوعبشت ىتح رملا اذه نم اولكأت نأ کاب وهو

 اذإ یوتشا لاقي اک هسفنل ءرملا هذخأي امل لمعتسب لايتكالا نأ ةجرتا هتقباطمو . ثيدحلا ركذف « بطخم ماق
 نأ ناثع نع ركذيو ) هلوق . هدعب دوکذلا ناثع ثيدح كلذ رسفيو « بسکلا لصح اذإ بستكاو ءاوشلا ذختا

 نع یرصلا ةريغملا نب هللا ديبع قيرط نم ىنطقرادلا هلصو ( لتنک اف تمتبا اذإو « لكف تعب اذإ : هل لاق لِي ىنلا

 رازبلاو هجام نباو دمحأ اهجرخأ ىرخأ قيرط هل نكل « لاحلا لوپحم ذقنمو « اذهب نايثع نع ةقارس نبا ىلوم ذقنم
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 نب نال « هثيدح ميدق نه هنكلو ةعيش نبا هبقو « هب ناثع نع بيسملا نب ديعس نع نادرو نب یسوم قيرط نم
 ینعم نال : لاق ةمجرتلا قياطيال هنأ ىلإ نیل نبا راشأو « هنع ثيللا قيرط نم « رصم حوتف » ىف هدروآ كحلا دبع
 دي زال ذخأ وأ ىطعأ اذإ هنأ ىنعملاو لاق « فوتساف ىأ « لتکاف تعتبا اذإو , فوأف ىأ « لكف تعب اذإ » هلوق
 نا ۱ هظفل و یراخبلا هيلا راثآ ام دعاست ةدايز تسللا ی رط ىف نکا . یبتنا كيلع الو كل ال یآ  صقن الو
 ةلکلا نم هيف ام ممربخأو مل هغرفأ مث ةنيدملا ىلإ هبلجأ مث عاقنيق ینب قوس نم را ىرتشأ تشک : لاق ناع
 كاذب دارلا نأ رهظف « لاقف مب ىنلا كلذ غلبف ۰ یر هلو ذخأيو هنوذخأيف ځلا نم هب تيضرام قوطعيف
 قيرط نم ةبيش ىنأ نبا هجرخأ لسرم دهاش هلو . ناصقنلاو ةدايزلا مدع بلط صوصخ ال ةيقح لیکلا ىطاعت
 یتح هعبب الف اماعط عاب نم » رع نبا ثيدح فنصلا دروآ مث . هانممي هوحن ركذف « ماعط ناهثعل مدق » لاق کا
 فلتخا ام ىلعو هيلع مالکلا ىتأيسو « هيبأ نيد ةصق ىف رباج ثيدحو « باوبأ دعب هيلع مالکلا ىنأيسو « هیفوتسپ
 قب اطم هناف « موقلل لك لاق مث » هيف هلوق هنم ضرغلار . ىلاعت هلل ءاش نإ « ةوبنلا تامالع » ىف هقرطو هظافلأ نم
 هلوقو « هدحو هنم فنص لك لزعا ىأ « افانصأ كرمك فنص » هيف هلوقو. « ىطعملا ىلع ليكلا » ةمجرتلا ىف هلوقل
 هيلا بسن صخش ديز ناو « ةمجعم امف لاذلا و نوجرعلا اهرسكب و ةلخنلا نيعلا حتفب قذعلا « دیز نبأ قذعو » هيف
 ناك هنأ « قورفلا » ىف ی وج لا دم وبأ خيشلا ركذ دقف , ادج ةريثكةنيدملا رع فانصأو . را نم روكذملا عونا
 نمرثكأ رجال رقلاو : لاق « نيتسلا ىلع تدازف ةصاخ دوسألا رقلا فونص اهريمأ دنع اودع مه هغلبف ةنيدملاب
 باوبأ رخآ ىف فلؤملا هلصو « روكذملا ثيدحلا نم فرط وه ( لا ىعشلا نع سارف لاقو ) هلو ٠ مدنع دوسألا
 اذهو ( هل فرأف هل ذج ےب ىنلا لاق رباج نع بهو نع ماشم لاتو) هلق . دوکذلا ظفللا هيفو هماهتب اياصولا

 تورع نا وه روکذلا ماشهو « هما ضارقتسالا ف فلؤملا هلصو دقو . روک ذلا هثیدح نم فرط اضب
 ىف نيبو « نيجارعلا طق وهو ةمجعلا لاذلاو مبجلاب ذأ جلا نم سال ظفلب «ذج » هلوقو . ناسيك نا وه بهوو
 « موقلل لک » هلوق ینعم « هل فراف » هلوق نمضت دقو , هئافو دعب لضف یذلا ردقو نبدلا ردق قب طلا هذه

 ليكلا نب تست انتی جاف
 ىدثم نب مادقلا نع نادفم نب دلاخ نع ر ونا نع ديل ولا اند یموم "نب ”مهاربإ شرم #- 8

 ۰ کل كرا « ا اولیک » لاق راكم ىنلا نع هنع شا "یفر برک

 وه ( دو نع) هلو . لسم نبا وه ( ديلولا ) هلوق . تامیابلا ف ىأ ( ليكلا نم بحتسيام باب ) هل
 نع نادعم نب دلاغ نع ) هلوق . « روث انثدح ديلولا نع » ميحد قيرط نم ليعامسإلا ةباور ىف « قشمدلا ديزي نبا
 نع یدپم نب نمحرلا دبع هاور اذكهو « روث نع ةزمح نب ىحي هعباتو ديلولا هاور اذکه ( برک دعم نب مادقلا
 یارهرلا عسيبرلا وبأ مهفلاخو « نادعم نب دلاخ نع(۱) دعس نب یک ههر اتو هنع دحآ هجرخأ رو نع كرابملا نبا
 لصتم ىف ديزملا نم هتیاورو « ًاضيأ لیعامسالا هجرخأ ريفن نب ریبج مادقملاو دلاخ نيب لخدأف كرابملا نبا نع

 نيدلا بگ دروس نب ىيحي الو « دمس نب یجب نادمم نبا نع ةاورلا ىف سیلو « نادمم نبأ نع یورتب هناف « ىلوحسلا وهو ٠ ديعس نب ريح * هلمل )١(
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 ن, یحی نع امهالک هجام نبأ دنعو هدنع 6۱) هيف و ىناربطلا دنع شايع نب ليعامسا ةياور ىف عقوو . دیناسالا

 ناحجر ىلا ینطقرادلا راشأو « بو.أ ابآ هيف داز ىراصنالا بويأ ىبأ نع مادقملا نع نادعم نب دلاخ نع ديعس

 هرخآ ىف اودازف هرکذ مدقت نم شک أ هاورو « ىراغبلا تاءاور عيمج ىف اذك ( کل كرابي ) هلق . ةدايزلا هذه

 فلي مولعم ليكب اوجرخأ ثيدحلا ینعمو « هلايع ىلع ءرملا هقفني امف هيلا بودنم ليكلا : لاطب نبا لاق . « هيف

 ن 7 نأ هبشي : ىزوجلا نا لاو . هب هتوعدب ةنيدملا لهأ دم ىف ةكربلا نم هللا عضو ام عم « متردف ىلا ةدملا ىلإ

 ريعش رطش یدنع ناك » ةشئاع ثيدحو كدحلا اذه نيب سيل : بابملا لاقو . ليكلا دنع هيلع ةيمسنلا ةكربلا هذه

 تناك اهنأ ةشئاع ثيدح ىنعم نآل , ةضراعم قاترلا ىف هركذ ىتآلا ثيدحلا ىنعي « ىنفن هتاكف ىلع لاط یتح هنم لك ۲

 دنع اهلا غلبي ىتلا ةدملا تملع هتلاك املف « مب ىنلا ةكرب عم هيف اهل كرويف ليكر يغب - ريسي ءىش وهو- امتوف جرخت

 نابح نبا دنع روكذملا ةثئاع ثيدح ىف عقو دقو « ةكربلا ىنعم نم نهذلا ىلإ ردابتی امل فرص وهو . ها ائاضقنا

 : ىربطلا بحنا لاقو « شك أ قبي نأ توجرل هلك: مل ولو « ىف نأ تبلت ملف ةيراجلا هتلاك ىتح هنم لک ان انلز اف »

 . ۵ | ةداعلا ىضتقم ىلا تدر ةلاحلا كلت ىف ةكربلا بلط نع ةلفاغ ةداعلا یضتقم ىلإ ةرظان ماعطلا ليكب ةشأاع ترمأ امل

 « عراشلا أ لاثتمال ليكلاب هيف لصحت ةكربلاف « ىرتشي ىذلا ماعطلا ىلع لوح مادقلا ثيدح نأ ىل رپظ ىذلاو

 ٠ كلذلف رابتخالل هتلاک اهن ىلع لوم ةشئاع ددح و« نايصعلا مؤشل هنم تعزن لامتک الاب هيف سالا لثتع ملاذإو

 ناعارذ الا ةاشل لهو لاق « عارذلا ىناوان , ةثلاثلا ىف مقلي ىنلا هل لاق امل عفار ىبأ لوقب هيدش وهو « صقنلا هلخد

 ثيدح هتلق ال دبشيو « ةكرلا عازتنا ةضراعملا موش نم جرفن « كنم بلطأ تمد ام ىتتلوانل اذه لقت ملول : لاقف

 وهو رخآ سآ هيلا مضني ملام.ةكربلا هب لصحت ال هدرجم, ليكلا نأ لصاحلاو . ىتآلا « كيلع هللا یصحبف یصعال د

 ةضداملاک رخآ مآ هيلا ضني ملام ليكلا درجه, ليكملا نم ةكربلا عزنت الو « لیکلا هيف عرشب امف سآلالاثتما

 نيقثاو ةكربلا هللا نم نيبلاط هوم رخدا اذإ ىأ « مكماعط اوليك» هلوق ىنعم نوکر نأ لمتحيو. لعأ هللاو رابتخالاو

 « هدافن ةعرسب بقاعیف ةباجإلا ىف اكش كلذ نوكيف هرادقم فرعتيل هلبک-ب امن إ كلذ دعب هلاك نم ناكسف ٠ ةباجالاب

 جرخأ اذإ هنال مداخلاب نظلا ءوس نم ةمالسلا ببسب ليكتب لصحت یا ةكربلا نوكت نأ لمت و . ىربطلا بحما هلاق

 نم نمأ هلاكاذإو « اثیرب نوكي دقو . هنم ذالاب هرم یلوتی نم مهتيف رعشیال وهو هجرخيام غرفي دق باسح ريغب

 هفالخ الو كلذ ققحتأ لو « ةفغر الا ريغصت مامطلا ليكب دارملا نأ «رازبلا دسم » ىف نا : ليق دقو . لع هللاو كلذ

 لَو ىنلا نع اهنع هللا يضر ةشناع هيف . هدو علي ىلا عاص ذک رب ص < ۳

 دبع نع "یراصنالا رب ۳ واب نع يع 2 ورع ان دح تو انن لح قدوم انشئ ۵۹

 مها ريا مارح اک ةنيدملا و و ءا اعد واک مرح مه را نا 0 2 ىلا نع هع لا ق ر دیز نشا

 « ةكمل مالسلا هيلع ميهربا اد ام لثم اهعاصو اهرم ىف اه توغدو « ةكم

 نيدلا بم ديعس نب ريج نع یورب هنأف « ىعالكلا ديلولا نبأ وهو « ةيقب » باوصلا لماو ٠ قالوب ةمبط ىفاذك ( )١



 ر
 ۳:۷ ۲۱۳ - ۰ ثيدحلا ۱

  Eدل ىبأ نب و نا دبع نب ا نع ةلئم ن رب هلا 0

 هب . مدمو مهعاص ىف م ل ابو« ملاكم فم هاب ملا لاق تلي هلل 9 ا یر كلام

 ةنیدلا ”لهأ «

 [ ۷۳۳۱ ۰ 1۱۷۱6 : ىف هافرط ب ۰ كش

 ريغ نع رذ فال اذكو عملا ةغيصب « مد مو » ىنسنلا ةياود ىف ( هدمو لب ىنلا عاص ةكرب باب ) هلۆق
 2 ینا ةنيدم لهأ عاص ىأ ىنلا عاص ىف فوذحللل دوعي ريمضلاو « یمن وبآ و ليعامسالا مزج هبو ىتيمشكلا
 ( لِي ىنلا نع ةشئاع هيف ) هلوق ٠ لوالا ىلع لاطب نبا حرشو « ميظعتلا ةدارال عملا نوكي نأ لمتحيو . مثدمو
 كراب مهلا - هيفو ثيدحلا_لالبو ركب وبأ كعو » تلاق اهنع جحلا رخآ ىف اهثيدح نم الوموم هجر ام لإ رشت
 هللا دبع ثددح هنمضت أم ىلع مالکلا مدقت دقو « ليعامسا نبا وه ( یسوم انثدح ) هلوق . «اندمو انعاص ق الل

 ( همینت) . ماصتعالا باتك ىن داعيسو سنأ ثيدح اذكو ,جحلا رخاوآ ىف انه روكذملا صاع نبا وهو ديز نبا

 دمي ليكلا عقو اذإ ام ةديقم مادقملا ثيدح ىف ةروكذملا ةكربلا نأب رعشي اهلبق ىلا بقع ةمجرتلا هذه فنصملا داربا

 لعآ هللاو . امبفل انام ىلإ ال ایم اقفاوم ناك ام ىلإ كلذ ىدعتب نأ لمتح و « هعاصو مقلب ىنلا

 ةركسملاو « مامطلا عيب ىف رك 'ذيبام باپ # ٤

 نع اس نع ىرهتزلا نع ”ىعازوألا نع لس نب دیل را ةربخأ مهار نب سا تم ١

 دون ب نأ هلل ۰ ا لوسر دېع ىلع ؛ ناف رشت فرا ماعلا + نور ”نيذلا تیار » لاق هنع هلا ضر هيأ

 ءمسس بس احر ۳۷ هو قع

 نا - يضر سابع وا نع وأ نع ٍس واط نب ف فو انث دح لیعاع نب ىموم شرم - ۰

 ؟ كاذ ةفيك : سابع ناال تلف . يفوتني 'لجرلا عیب نأ یه كو دنا لوس نأ ف ايي

e 'ماعطلاو مرادب مارد ك: : لاق
لا ] ( نوئجْيم ) : هللا دبع وبأ لاق . 

 : ا ۱۰ ة.ةيون

 [ ۲۱۳۰ : ىف هفرط - ۲۱۳۲ ثيدحلا ]

 امهنع هللا یضر رع نا تعم لاق رانيد نب وللا دبع انثادح ةبعش انن دح ديل ولا و و - ۴

 « هّضبقي یتح ' هڅی , الف اماعط عاتبا نم . ا ىنلا لاق : لوقي

 أ سوأ نب كلام نع «یره*زا نم ثدي رانيد نب و ره ناک نايف تکه ىلع او - ۰

 نع الف ینا وه نایفس لاق. ةبافلا نم اننزاخ ءیج ىتح «انأ : ةحاط لاقف ؟ فر منع نم » لاق

 رلوسر نع ری ع للا يضر باطلا نب رع حمس سوأ نمی : لاقف « ةدايز_هيف سيل ”ىره لا

 ماه گر رهاب راو ٠ ءاهو ءاه*لا ابر لاب لاو « ءاهو ءاه الإ بر رقاب بها » لاق لب و ا
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 « ماهو اه الا ابر ریعشلاب یمشلا و « ءاهو

 ] WE ۰ : ىف ءافرط - ۲۱۳۵ ثيدحلا ]

 اذه « عيبلا نع علسلا سبح : فاكلا نوكسو ةلمهلا مضب ىأ ( ةركحلاو ماعطلا عسب ىف ركذي ام باب ) هلوق

 لقنب مالا نم كلذ طباتسا فنصلا نأكو « لیعاعسالا لاق ا ركذ ةركحلل باباا ثيداحأ ف سيلو « ةغللا ىضتقم

 تبي مل هن أكو , هيلا لوی ام, مپ مل امارح راكتحالا ناك ولف « هئافیتسا لبق ماعطلا عیب عنمو لاحرلا ىلإ ماعطلا
 لاحرلا ىلإ مامطلا ءاوبإ درجم نكل « لسم هجرخآ « ءیطاخ الإ ركشحي ال » اعوفرم هللا دبع نب سمعم ثيدح هدنع

 هنع ءانغتسالا عم ءالفلا داظتناو عسبلا نع ماعطلا كاسم] ىعرشلا راكتحالا نال « ىعرشلا راکتحالا مزاتسبال
 هتعيض نم اماعط عفر نميف كلام لاقو « بيسملا نب ديعس نع دائزلا ىبأ نع كلام هرسف اذهبو « هيلا سانلا ةجاحو
 نأ لمتحو . ءایشالا نم هريغ نود تاتقلا ماعطلا راكتحا مرح امإ دمحأ نعو . ةركح هذه تسيل : هتيب ىلإ
 ىلع دئاز ردق اهيدارملا نأو ثيدحلا اذه ريغ ىف اهنع ىن ىتلا ةركملا فيرعت نايب ةمجرتلاب دارآ ىراخبلا نوكي

 اوعنل اعونم راکتحالا ناك ولو « هلقن و ماعطلا ءارش نم سانلا نیک اف ىلا ثيداحألا قاسف « ها لهأ هرسفيام

 ةنظم وه ىذلا ريثكلا ءىثلا ءارش نم مهيديأ ىلع ذخأل وأ , هيلا نوبتتب ینلا دما هلقن دنع مهل نيبل وأ « هلقن نم

 راكتحالا مذ ىف درو دقو . ةصوصخم طورشب ةصوصحم ةلاح ىف عن اع] راكتحالا نأب رعشم كلذ لكو « راكتحالا

 ماذجلاب هللا هب رض مهم اعط نيملسملا ىلع رکدحا نمد اءوفم رمح ثيدحو الوأ روكذملا رمعم ثيدح ام: غرداحأ

 نبا هجرخأ « نوعلم ركح او قوزرم بل اجلا » لاق اعوفرم هنعو « نسح هدانساو هجام نبا هاور « سالفالاو

 ءىرب و هللا نم ءىرب دقف ةليل نيعبرأ اماعط ركستحا نم د اعوفرم رمع نبا نعو « فيعض هدائساو مك احلاو هچام

 ىلع اهب ىلاغي نأ ديري ةركح رکتحا نم » اعوفرم ةريره ىبأ نعو « لاقم هدانسإ فو م احلاو دمحأ هجرخأ « هنم
 عيبي نم بيدأت ىف رع نبا ثيدح لوألا : ثيداحأ بابلا ف فنصملا ركذ مث . الا هجرخأ « ءىطاخ وف نيملسملا

 یبناا ف ريع ناو سابع نبا ثيدح كلاثلاو ىناثلا . باب دعب هيلع مالكلا یایسو « هلحر ىلإ هيوؤب نأ لبق مامطلا

 ابد قرولاب بهذلا » ريع ثيدح عبارلا . هيلي ىذلا بابلا ىف امهيلع مالکلا ىتأيسو « فوتسي نأ لبق ماعطلا عسب نع
 طرش ريغب ماعطلا ضيق ىف لخاد هناف سلجلا ف تايوبرلا نم هريغو ريعشلا ضيق طارتشا نم هيف امل ةمجرتلل هتةياطمو

 نع ةيورملا خسنلل رياغم وهو « كدنع سيلام عيب باب » ةمجرتى هلخدأف ةجرتل هنتي ابم لاطب نبا رعشتسا دقو . رخآ

 نب ورمع ناك » هلوقو « ةنيمع نبا وه نايفسو « ىنيدملا نبا وه « ىلع انئدح د ربع ثيدح ىف هلوةو . یراخبلا

 ىح |: - هللا ديبع نبا ىأ - ةحلط لاقف ؟ فرص هدنع نم : لاق هنأ سوأ نب كلام نع ىرهزلا نع ثدحي دانید
 نبا وه ( نايفس لاق ) هلوق . اباب نيرشعو فين دعب ىرهزلا نع كلام ةياور ىف هتيقي ىنأت « ةباغلا نم انتزاع ءىحي
 هنأو ةروكذ لا ةصقلا ىلإ راشأ « ةدايز هيف سيل ىرهزلا نم هانظفح ىذلا اذه » هلوقو ‹ روكذملا دانسالاب ةنييع

 نايفس ضرغ : لاقف ىلامركملا دعبأو , ىرهزلا نع هريغو كلام اهظفح دقو , ةدايز يغب نتملا ىرهزلا نم ظفح
 یهو هنع ةئييع نبا باحصأ رثكأ ءاور اذكم ( قرولاب بمذلا ) هلو . ىور ام ريظن ظفح هنأو ورع قيدصت

 . ىلاعت هللا ءاش نإ روكذملا ناکم لاف هحرش یاس اک بهنلاب بهذلا هيف مهضعب لاقو « ىرهزلا بامصأ رثكأ ةياود
 لمتسلا ةياور ىف اذهو « نورغؤم ىأ (نوشجرم) فنصلا ىأ (هقا دبع وبأ لاق) سابع نبا كيدح رخآ ف هلو
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 « هللا مال نورخؤم ىأ ( تا سال نوئجرم نورخآو ةلوق ىف لاق ثيح ةديبع ىبأ زيسفتل قفاوم وهو « هدحو
 زمه زوج و ١ رخؤم ىأ « أجيم ماعطلاو » سابع نبا لوق حرش ىراخبلا هب دارأو ؛ كترخأ ىأ كتأجرأ لاقي

 ةغلاببلل وهو زمه ريغب مجلا ديدشتب ىباطخلا بات یف عقوو « هزم كرتو أجر

 دنع س ام میبو « بقي نأ لبق ماملا میب تسیساپ - ۵
 واط مس رانيد نب ورع نم مانطْفَح ىذلا : لاق نايف انئدح رشا دبع نب لع نشرح - ۰

 م 3 مای نأ مای وبف بلا هنع یہ ىذلا و راع هلا وفر ۵ نبا تمم لوقب

 « هم یش لک بسا الو : 5 نا لاق

 هلل یبلا "نأ امهنع هلا یضر رع نبا نع عفان نع كلام انّثادح ةملشم نب وللا دبع شرم - ۰
 ES تب الف (ماط عاتبا نم » ”ليعامسإ داز . « هيف 1 01 "هبي الف مالک مابا نم » لاق

 « كدنع سيلام عیب بابلا ىيدح ىف ركذي مل ( كدنع سيلام عسبو « ضبقي نأ لبق ماعطلا عيب باب ) هلق
 كثدادعحو ىلوآلا قيرطب هنم لالدتسالا هجوو . ضبقلا لبق عسبلا نع یبلا نم هطينتساف هطرش ىلع تبي مل هنأ كو
 لجرلا ىنيتأي هللا لوسراب تلق » ظفلب مازح نب مکح ثيدح نم نتسلا باحصأ هجرخآ كدنع سیلام عیب نع ىبنلا
 ىذمرتلا هجرخآ و « كدنع سیلام عبتال : لاقف ؟ قوسلا نم هل هعاتب أ مث هنم هعيبأ « یدنع سيل عيبا یلسیف
 نیینعم لمتح كدنع سیل ام عيبو : رذنلا نبا لاق « یدنع سیل ام عبب نع مثلي هللا لوسر ناهن » هظفل و ارصتخ
 « اهاضري ال وأ فلتت نأ لاتحال ررفلا عیب هبشيف « ةيئاغ یهو ةنيعم اراد وأ ادبع كعيب : لوقي نأ اهدحآ
 ةصقو . ها امحاص كل اماسي نأ ىلع وأ , ابحاص نم كل اهيرتشأ نأ ىلع « اذكب رادلا هذه : لوقي نأ امنا
 نايفس نأك « ورع نم هانظفح ىذلا د لوقو  ةئيبع نبا وه ( نايفس اندح ) هلوق . ىناثلا لاتحال ةقفاوم مکح
 سواط لاؤسك « هنع رانيد نب ورم هب مهثدحام ىلع ةدايز سواط نع دانید نب ورم ريغ ةياود ىف نأ ىلإ ريشي
 ىذلا امأو ىأ ( حلا هنع یبن ىنلا امأ ) سابع نبا نع هلق . كلذ ريغو هباوجو ىبنلا ببس نع سابع نبأ نم
 ةرسي» نب كاملا دبع نع رعسم ةلاود ىف ( ضبقي ىتح عابي نأ ماعطلا وبف ) هلوق . كلذ ىوس اف هيبن ظفحأ مل

 حتفب وهو « افلع وأ » لاق هنظأو : رعسم لاق « هضبقي یتح هعبي الف امامط عاتبا نم و سابع نبا نع سراط نع
 سواط نبا نع رمعم قيرط نم مسملو ( هلثم الإ ءىش لک بسحآ ال سابع نبا لاق ) هل . ءافلاو ماللاو ةلمبملا
 ماعطل اب كلذ صاصتمخا ىلإ رذنلا نبا لامو « نابع نبا هقفت نم اذهو « ماعطلا ةلزاع, ءىش لك بسحأو د هيبأ نع
 , قرافل اب بقعتو . كلذك عيبلاف : لاق « رتاج هقتع نأ هضبق لبق هقتعأف ادبع ىرتشا نم نأ ىلع مپقافت اب جتحاو
 مهاردب مارد كاذ : لاق ؟ كاذ فيك سابع نبال تلق » هلبق بابلا ف سواط لوقو . قتعلا ىلإ عراشلا فوشت وهو

 رخأت و ضیقلا لبق ىرتشملا هعاب اذإ ةنأب سابع نبا هباجاف ىهلا اذه ببس نع مبفتسا هنأ هانعم « أجرم ماعطلاو
 لاق د ملسم دنع سواط نبا نع نايفس ةياور ىف عقوام كلذ نيبيو . ممرادب مارد هعاب هناکف عئایلا دب ىف عيبملا
 رانيد ئام امامط ىرتشا اذاف يأ « أجرم مامطلاو بهذلاب نوبي ابقي ارت الأ : لاق ؟ مل : سابع نبال تلق سواط
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 هنأکف ئابلا دي ىف مامطلاو اهضيقو ارانید نيرشعو ةئاع رخال ماعطلا عاب مث ماعطلا هنم ضبق لو حئابلل اهعفدو الشم

 بسحآ ال » سابع نبا لاق كلذل و « ماعطل اب ىهنلا صتخي ال ريسفتلا اذه ىلعو ٠ ارانید نيرشعو ةئاع راند ةئام عاب

 اهزوح ىتح عاتبت ثيح علسلا عابت نأ مل هللا لوسر یبن » تباث نب ديز كثددح هدیژی و « هلثم الإ ءىث لک

 ثيح ئيلا نايثع ىلع ةجح ثيداحألا هذه : ىطرقلا لاق « نابح نبا هححصو دواد وبأ هجرخآ < مهلاحر ىلإ داجتلا

 .« تاضواملا حيمج ءارشلاب قحلأو هءومع ىلع ماهطلا لمخ كلام اهرهاظب ذخأ دقو « هضيق لبق ءیش لک عیب ذاجأ

 « یرتشم لک ىلإ هايدعف یعفاشلاو ةفينح وبأ دازو « ةيفوت قح هيفام لک ماعطل اب نونو بيبح ناو ىعفادلا قحلأو

 حد نع ی ىنلا یبن » لاقو رمع نب هللا دبع ثیدح ىعفاشلا جتحا و « لقني ال امو راقعلا ىثتسا ةفينح ايأ نأ الإ

 ضيقلا ةفص ىفو . ةمجرلا ردص ىف روكذملا مازح نب ميكح ثيدح هانعم فو : تلق . ىذمرتلا هجرخأ « نمضي ملام

 ىلع رها و راقعلاك لقنيال امو «لوانتلاب هضبقف بوثلاو ريناثدلاو مهاردلاكديلاب لوانتي اف : ليصفت یعفاشلا نع .

 عئابلل صاصتخا ال ناكم ىلإ لقنلاب هضبقف ناويحلاو بوبحلاو باشخالاكةداعلا ىف لقنیامو « ةيلختلاب هضبقق رجشلا

ي (هضبقب ىتح هعبب الف ليعامسا داز) رمع نبا ثيدح بقع هلوق . ةيلختلا هيف ىنكي هنأ لوق ه.ؤو 4
 ليعامسا نأ ىنع

 هلصو دقو « هیفوتسی ىح » هلوق لدب « هضبق, یتح د ظفلب هدنسب كلام نع روکذلا ثيدحلا یور سيوأ یآ نبا

 یعفاشاو یدپم نباو بهو نا ظفللا اذه ىلع لیعاسا قفاو : لبعاسالا لاقو ٠ كلذک لیعاسا قیرط نم قمبلا

 هلوق ىلع ىنعملا ىف ةدايز هضبشي ىح هلوق ىف نال , ىنعملا ىف ةدايزلا ديرب « ليعامسا داز د ىراخيلا لوقو : تلق ةيدتك و

 ءالثم نقلا هدقنيل هدنع هسح لب ىرتشلل هضيقب الو عئابلا هليكب ناب ليكلاب هوس دق هلال < هيقوكسيإ ىح »

 درجب ىلع ةدايزلا لح نم باوجو ؛ ةدايز ةياورلا هذه ىف سيل : لاقف حارشلا نم هضرتعا نم باوج اذهب فرعو

 ىداخبلا رابتخا نأ كلذ نم فرعيو , هيفوتسي ىنعع وه ناک ناو هضبقب وهو رخآ اظفل داز هانعم : لاقف ظفللا

 ناكم ىلإ یرتشلا هلقني ىح ايعرش اضبق نوكي ال عئابلا لزم ىف هتيقبتو عئابلا رم :ل وتلا عسیلا ءافیتسا نآ

 ةيت الا ةمجرتلاب هل فنصلا بیقعت ىف ةثكنلا وه اذهو « ىعفاشلا نع هلقن مدقت اک هب عئابلل صاصتخا ال

 كلذ ىفبدألا و « هر ىلإ هو 01 عیب ال نأ افازج (مامط یرتشا اذإ یأر نم بسا - 05

 دبع نب لاس ىنربخأ : لاق باپش نبأ نع ساوب نعثیلا اندح رک ن نع شزو - ۷

 ینعی - ًافازج نوعاتب بلا لودر دمع ىف سالا "تیر دقل » لاق امهنع نا وضر رع نا نأ نا

 « ملاحري ىلإ هوت ىتح مهناكسم ىف هوم نأ وب ضي - ممطل
 ريزعت ىأ ( كلذ ىف بدآلاو « هلحر ىلإ ةيوؤي ىح هعیبب ال نأ افازج اماعط ىرتشا اذإ ىأر نم باب )ەلۋ

 « روما لاق هو , هل مجرت ابف رهاظ وهو « كلذ ىف رمع نا ثيدسح هيف ركذ . هلحر ىلإ هوب نأ لبق هعس نم

 هضبق لبق ماعطا عیب نع ىبنلا نم تبث ايلف لوألا امآ « لاحرلا ىلإ ءاويإلاب هوديق الو فارجلاب هوصخ | مهنكل

 فاثا امأو . دواد وبأ هجرخأ اعوفرم رمع نبا نع رخآ هجو نم ليكملا ىلع صيصنتلا دروو « ليكم ا هيف لخدف

بيف ماعطلا عاتبن انكح ه ربع نبا نع سم قرط ضعب ىفو « بلاغلا جرخ جرخ لاحرلا ىلإ ءاويإلا نالف
 انيلا ثع

نأ لبق ها وس ناكم ىلإ هف ءانعتب | ىذلا ناكملا نم هل ان اب ان می نم هلي هللأ لوسر
 دوبشملا ىف كلام قرفو « هعيبت 
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 فازما نأب ىل مه جتحاو  قعا و یعازوالا لاق هيو هضبق لبق فارجلا عيب زاجأف : ليكملاو فارجلا نيب هنع

 اعوف م ربع ثيدح نم دمحأ ىور دقو « نوزوم وأ ليكم ىف نوکی امنإ ءافيتسالاو  ةيلختلا هيف نك تف د م
 اماعط دحأ عبدي نأ ىهن» ظفلب ىقاسنلاو دواد وبأ هاورو «هضبق ىتح هعيبي الف نزو وأ ليكب اماعط ىرتشا نم د
 هم یرحب ىح ماعطلا عیب نع علك هللا لوسر یہ د راج ثيدح نم ىطقرادلاو « هيفوتسس ىح ليكحب هارتش

 ىف ضبقلا طارتشا ىلع ةلالد كلذ ىو « نسح دانساب ةربره ىبأ ثيدح نم رازبلل ه وح و «ىرتشملا و عئابلا 9

 یرتشا ول اذكو . دساف هضبقن اذا زج هضبقن ةنزاوموأ ةلياكم ائيش یرتشا نف « نزولاب نوزولا فو لیکلاب ليكملا

 ٠ ليكو ىح لوألا ليكلااب هميلست رحب مل هريغل هعاب مث هضبقو ةلياكم یرتشا نمو « سكعلابو ةنزاوم هضیقن ةلياكم
 هعاب نإ لسفد « اقلطم لوألا ليكلاب هعمب زوج : ءاطع لاقو ۰ روپمبا لاق هلك كلذبو . ايناث هارتشا نم ىلع
 ةيعورشم ثيدحلا ىفو . هيلعدرت ةروكذملا ثيداحالاو لوالاب زحي مل ةئيسنب هعاب ناو لوألا ليكل اب زاج دةنب

 ءافازج » هلوقو . لعأ هللاو كلذ ىف ملاوحأ ىعاري نم سانلا ىلع مامالا ةماقإو « ةدسافلا دوقملا ىط اعني نم بيدأت
 كلام نعو « لعب مل مأ اهردق عئابلا لع ءاوس افازج ةربصلا عيب زاوج ثيدحلا اذه قو . حصفأ سکلاو ميجلا ةثلثم
 اهردق یرتشلا و عئابلا لوج اذإ افالخ هيف لعن ال افا زج ةربصلا عيب زوحجب : ةمادق نبا لاقو « حصب مل لع ولف ٠ ةقرفتلا
 ابضبق املقنو ١ دحأ نع ناتياور املقن لبق اپعیب ىف افازج اهارتشا ناف

 ضیتی نأ لبق تام وأ«. عئابلا دنع هضوف ةباد وأ اعاتم یرتشا اذإ اپ - ۷

 مال نم “وهف عوج ايح ”ةقفصلا تک ردآ ام : امهنع هللا ىضر رع نبا لاقو

 هللا یغر ئا نع هببأ نع عاشه. نع رشم "نب لع انربخأ ہا رثلا ىلأ نب ور اتم - ۸ رو مل
 ال ذأ تن, راهنلا فرط لأ 0 تيب , هيف ىتأي ل ۳ “بلا ىلع یی ناك موي ت » تلاف امنع

 ةعاسلا هذه ىف هلي یا انءاحام : : لاف رركب وأ برف اربط انان دقو الإ مي ةنيدملا ىلا رجورخلا ف

 « ىاَتَنْبا اه اما « هللا لوسر اي : لاق . كدنع نم جرخأ : ركب ال لاق هيلع E ثادح رأل الا

 : لاق ةيحصلا :لاق . هلا لوزا يملا : لاق ؟ جورا ىف یل َنِذَأ دق هنأ ت'رمشأ : :لاق . امسأو ةه ةشناع ىنعت

 « نشب اهمدَحأ دق : لاق . اهادحإ دل « جورحل امهن دعا نيدقان ىدنع نإ « هلا لوسراي
 ىف ةشئاع ثيدح هيف دروآ ( ضبقي نأ لبق تام وأ عئابلا دنع ابمضوف ةباد وأ اعاتم ىرتشا اذإ باب ) هلو

 ءاهتذخأ» هلوق نأ هب لالدتسالا هجو : بلبملا لاق « نملاب اهتذخأ » ةقانلا نع ركب فال علي هلوق هيفو , ةرجحلا ةصق
 سل و .ها رك ىبأ كلم نع اهجارخ]و نملاب اهعايتيال هنم امازتلا ناک ام و اهصخش ةزايحب الو ديلاب اذخأ نكي م

 نأ ىلع كلذ لک لمحيف « دقعلا ةفصو نا ردق امف رصتخا كلذلف « كلذ نايبأ تقيسام ةصقلا نال حضاوب هلاقام

 طارتشا مدع ىف ةجح هيف نوكي الف ضبقلا ةفص رصتخا كلذكو « هقاس ىف هضرغ نم سيل هنال هرصتخا ىوارلا

 ىلإ اموحنو ةءادلا ىف نامضلا لاقتنا نقع نأ دارأ یراخبلا نأ ةبج نم ةمجرتلل ثيدحلا ةقب اطم : رينملا نبأ لاقو . ضبقلا



ofعويبلا باتک - ٣۽  
 ۳ ی ا ا ا

 « ركب ىبأ دنع اهاقبآ لب اهضبقي مل هنأ لع دقو « ناب اهتذخأ دق د مقلب هلوقب كلذل لدتساف « دقعلا سفنب یرتشاا

 نم ركب یبا ىلع نامضلاو هل كاملا نوكي ىتح هقالخأ مراكم هيضتقي امل ركب ىبأ نامض ىف اههةبيل ناكام هنأ مولعملا نمو

 دقلو : تلق . نملاب الإ اهذخأي نأ بأ ثيح ركب ىبأ ةعفنمل هراثيإ ىلع لدب ام ةصقلا قو امس الو « نم ضيق ريغ

 دنع هعضوف » هلوق ىلع ثيدحلا ةلالد ناف . كلذ ىلإ ءىجلي ام ةجرتلا ىف سیلو « هلبق نم فست ا اذه ف فست

 « ضبقي نأ لبق تام وأ » هلوق ىلع هتلالد امأ و « ضبق ريغب عیبلا ةع مزاتسيال هنأ تمدق دقو ادج ةرهاظ « عئابلا

 معن « لمحتي ملام هليمحتل ةجاح الف لاتحالا ىلع وه لب كلذ ىف كحاب مزح مو « ماهفتسالا ليبس ىلع دراو وهف
 هلوق . قفوملا هللاو « ةبسانم ا ءادبا ىلإ جيتحا كلذلف هيلع لدام رايتخاب رعشم ةمجرتلا ردص ىف رمع نبا رئال هركذ

 هتلاح نع ريغتي مل ىأ ( امومب ) ةلقثم ةيناتحو ةلمبب ىأ ( اح ) دقعلا ىأ ( ةقفصلا تكردأ ام ربع نبا لاقو )

 ىرهزلا نع یعازولا قيرط نم ىنطقدادلاو ىواحطلا هلصو قيلعتلا اذهو « ىرتشملا نم ىأ ( عاتبملا نم وهف )
 نبا قيرط نم اضيأ ىواحطلا هاورو « عاتبملا لام نم وهف » هتي اور ىف لاقو هيبأ نع رمع نب هللا دبع نب ةزمح نع

 دقعلا دنع ناكام ىأ زاجي دقعلا ىلإ كاردالا دانشإو « اعومج » هيف سيل نکل هلثم یرمزلا نع سنوي نع بهو

 دنع كلذ دعب كلبف ايح اًئيش تكردأ اذإ ةقفصلا نأ ىلإ ربع نبا بهذ : ىواحطلا لاق « لصفنم ريغو ادوجوم

 سیل هلاق امو . ه1 نادیالاب ةقرفلا لبق لاوقالاب مب عیب نأ یرب ناكهنأ ىلع لدف « یرتشلا نامض نم وف عْئابلا

 ةقرفلا یرب ناكهنأب حيرصتلا هنع مدقت دق رمع نباف « هب حرصم سآ ةضراعم ىف لمت ساب جت فيكو « مزالب

 ىلوأ هدعب ام ىلع هلمغ هدعب نوكي نأ لمتحيو « نادبالاب قرفتلا لبق نوك« نأ لمتح انه هنع لوقنملاو , نادمألاب

 یرتشلا یت اب نأ لبق هيدي ىف كلهف نملاب هسبتحاو ادبع عاب نميف ء العلا فلتخا : بيبح نبا لاقو . هیثیدح نيب اعمج

 كلام هيلا عجرو « یرتشلا ىلع وه راسي نب ناملس لاقو , عئابلا ىلع وه : ةعيبرو بيسملا نب ديعس لاقف « نألاب

 كلذ ىف لصألاو « ةيعفاشلاو ةيفنلا لوألاب لاو « روث وبأو قمسإو دحأ هعباتو , لوالاب ذخأ ناك نأ دعب

 یرتشلا نامض نم هلمج هطرتشب مل نمو عئابلا نامش نم هلعج ءىش لكى هطرتشا نف , عيبلا ةح ىف ضبقلا طارتشا

 قدقنت ىح ةكيطعأ ال عئابلا لاق نإ : لات اليصفت كلذ ىف سواط نع حیحم دانساب قازرلا دبع یورو « ملعأ هاو

 نيعلاب سع نيا رآ ىف عاتبلا حارشلا ضعب رسف دقو . ىرتشملا نامض نم وهف الو , عئابلا نایض نم ومف كلبف نمل
 : لاقف  قرجحا دق هدجوف عجرف هلمح نم بلطف اماعط ىرتشا نع دحآ مامإلا لثس دقو « ديج وهو ةعببملا

 نأ كلذ ىلع مهضعب عرفو « ىرتشملا لام نم وهف » ظفلب روكذملا رع نبا رثأ دروأو « یرتشلا نامض نم وه
 نم نوكي ال هناف ةمذلا ف نوكي ام هفالخب ٠ ضبقي مل ولو دقعلا درجع ىرتشملا نامض ىف لخد انيعم ناكاذإ عيبملا

 لوأ ىف ةثئاع ثيدح ىلع مالكلا ىتأيسو . لعأ هتاو ةربص نم ازيفق ىرتشا ول اک ضبقلا دعب الإ یرتشلا نابض
 قيفوتلا هللاب و « انه ىذلا قایسلا نم متأ ةورع نع رخآ هجو نم كانه هدروأ دقف « ىلاعت هللا ءاش نإ ةرجملا

 ةكلرتي وأ هل نذأب ىتح « هيخأ موس ىلع موس الو « هيخأ عيب ىلع عيال بص - ۸

 لور نأ ا نا یضر رم نب هل دبع نع عفان نع كلام ین دح لاق لیعاسا اش - ۳۹

 « هیخآ عين ىلع کشم ميبيال » لاق ٍ للا
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 ره یا نع لا نب ديمس نع یره لا ان دح نا ان دح هللا دبع نب ل اشا بس ۰۰

 . هيخأ عيب ىلع لجرا عیب الو . اوشجانت الو . دابا رضاع ميني نأ هلي فا لوسر یه » لاق هنع هللا ىضر

 « اهل انإ ىفام e امتخآ قالط ٌةأرما لأسن الو. هيخأ ةبطخ ىلع بل الو
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 قیدح هيف دروأ ( كرتي وأ هل نذأي یتح « هيخأ موس ىلع موسي الو , هيخأ عیب ىلع عسب ال باب ) هلو

 دیبع قیرط نم اسم هجرخآ ام وهو ؛ هقرط ضعب ىفدروام ىلإ دیقتلاب راشأو « كلذ ف ةريره ىبأو رع نبا
 نأ الإ « هيخأ ةبطخ ىلع بطخ الو « هبخآ عيب ىلع لجرلا عيال و ظفلب ثيدحلا اذه ىف عفان نع رحم نب هلل
 صتخم نأ لمتح و « یعفاشلا ةدعاق وه اك نيدكملا نم ءانمتسا نوکی نأ لمتحم « هل نذأي نأ الإ » هلوقو « هل نذأي

 ىلع لجرلا عيبي نأ ین » ظفلب عفان نع حيرج نبا قيرط نه حاكنلا ف فنصلا ةياور ىناثلا دیژیو « ريخآلاب
 فالخ أهل مث نمو « بطاخلا هل نذأي وأ هلبق بطاخلا كرتب ىتح , هيخأ ةبطخ ىلع لجرلا بطخم الو « هيخأ عيب
 نم ىناسنلا هجرخآ دقو . قرفلا مدع حیحصلاو ؟ كلذ ىف عيبلا هب قحتلي وأ حاكىنلاب كلذ صتخم له : ةيعفاشلا

 اضيأ ىراخبلا مجرتو « رذب وأ عاتبي ىتح هيخأ عيب ىلع لجرلا عبيبيال » ظفلب مع نب هللا ديبع نع رخآ هجو
 ىف هجرخأ ام وهو , اضيأ هقرط ضعب ىف عقو ام ىلإ كلذب راشأ هنأكو , بابلا ىثيدح ىف ركذ هل حقی ملو موسلاب
 رع نبا نع عفان ثيدح ىف لسم هجرخأو « هبخآ و موس ىلع لجرلا ماتسب نو ه ظفلب ةرب ره ىبأ ثيدح نم طورشلا

 لسم ىلع رئأتسي نأ هب قيلي ال هنأ ناذ] هركذ ینو : هريغ نم مالا لاثتما ىلإ برقأ هنوكل « لسلا» ركذو . اضيأ
 تعبشأو ةيهان نوکت نأ لمتحيو « ةيفان « ال » نأ ىلع « عیبب » ف ءايلا تابئاب رثكالل اذك (مسیببال) هلوق . هلثم

 هلو . ىبلا ةغيصب « حبیال » ظفلب ىنسمشكلا ةياور هدب ويو « ( ربصيو قتي نم هنا) أرق نم ةءارقك ةرسكلا

 دبع نع « نايكرلا قلت نع ىبنلا باب » ىف قایسو « كلام نع لیعاسا نع هجرخآ اذک ( هيخأ عیب ىلع کضعب )

 ىعازوألا لاق هبو لسملاب كلذ صتخي نأ هيخأب دیبقتلا رهاظو « ضعب عیب ىلع » ظفلب كلام نع فسوي نب هللا

 ظفلب ةريره ىأ نع هيبأ نع ءالعلا قيرط نم لسم ةياور كلذ نم حرصأو « ةيعفاشلا نم هيوبرح نب ديبع وبأو
 الف بلاغلل جرخ خآلا ركذو : ىذلاو ملسملا نيب كلذ ىف قرف ال : روهجلا لاقو « لسملا موس ىلع ملسملا موسی ال »
 ةغيص فطع ( حلا اوشجانت الو « دابل رضاح عسیب نأ علي هللا لوسر ىن ) ةريره ی ثيدح ىف هلوق . هل موهفم

 « اوشجانت الو » هيلع فطعف دابل رضاح عيبي ال لاق ىأ « دابل رضاح عيبي نأ یہن ه هلوق ریدقتف , اهانعم ىلع یہا

 الو » انه هلوقو . هيلي یذلا بابلا ف شجنلا ىلع اذكو « درفم باب ىف دعب ىدابلل رضاحلا عیب ىلع مالكلا ىتأ سو
 ىلع مالكلا ىتاي و , هلثم هل لعفب نأ ددصب ناككلذ هبحاصل لعف اذإ رجاتلا نال لعافتلا ةغيصب هركذ «اوشجانت
 نأ وهو « ءازيثلا ىلع ءارشلا كلذكو ؛ مارح عببلا ىلع عيبلا : ءابلملا لاق . ىلاعت هللا ءاش نإ حاكنلا باتک ی ةبطخلا
 عمجب وهو « ديزأب كنم ىرتشأل خسفا عئابلل لوقيوأ « صقتأب كعببأل خسفا : رابخلا نمز ىف ةعلس ىرتشا نمل لوقي
 وأ « صخرأب هلثم وأ هنمثب هنم اريخ كميبأل هدر هل لوقف هيرتشيل ائيش ذخأي نأ هتروصف مرسلا امأو . هيلع
 كلذ ناك ناف « رخالا ىلإ امهدحأ _.روكرو نا رارقتسا دعب هلعو « رثك أب كنم هبرتشأل هدرتسا كلاملل لوق

 ىرابلا حق « € ج 4ه م
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 كلام نع نوكرلا طارتشا مزح نبا لقنو « ةسفاشلل نابجو هيفف ارهاظ ناكنإو « مرحتلا ف فالخ الف ايرص

 ةعلسلا ىف مولا نال « موسلا ىف مرحلا عضومل نيبم سم نم دبال هن اب بقعتو « هيلع لدبال ثيدحلا ظفل نا : لاقو

 دقو « كلذ ىلع دئاز ردق هيف عقو ام مرحا موسلا نأ نيعتف ربا دبع نبا هلن اک اقافتا مرحال ديزي نميف عابت یا

 نيا لاق هبو « اشحاف انبغ انوبغم یرتشلا نكي ل اذإ ١ رخالا ىلع موسلاو عيبلا حرحت نم ةيعفاشلا ضعب یتتسا

 اذک اهتميق نأ هفرعي نأ هل موسلاو عيبا ىف ةحيصنلا رصحنت مل نكل « « ةحيصنلا نيدلا » ثيدحب جتحاو مزح

 حبلا ةع ىلإ روهمنا بهذو . نيتحلصملا نيب كاذب عمجيف «اهف ديزي نأ ريغ نم نوبغم اذکب اهنعب نإ كنأو
 لعأ هاو , رهاظلا لهأ مزج هبو  ناتياور هداسف ىف ةلبانحلاو ةيكلاملا دنعو « هلعاف ميئأت عم دوكذملا

 ديزي نميف مئاغما عیب ساب نر ال سان تكردأ : كاطع لاقو . دا لا عيب اپ - ٩

 نع ابد ىبأ نب ءاطع نع بک نيسحلا انربخأ هللا دبع ان ربخا د۶ 78 داو سس ۱

 نم : لاق يلم یا ُهْذَحأَف « جاتحاف رد نع هل امالغ ی الجر نا » امنع لا ضر هللا دبع نب راج

 « هيلإ هف دن «اذکو اذکب هلا دبع 8 ريع هاربشاف ی وی رشب

[ ¥14 ¢ ۱۷ ۷ o FOE cC Vile cC YEP e EYN ۳۰ : ىف هفارطأ - ۲۱۸۱ ثيدحلا [ 

 دقو هنم ميرحتلا عضوم نيني نأ دارأ موسلا نع ىبلا هلبق بابلا ىف مدقت نأ امل ( ةديازلا عيب باب ) هلوق

 نم : لاقو احدقو الح عاب يي هنأ د سنأ ثيدح ديزي نميف علا ىف ددوو « هلبق ىذلا بابلا ىف هتحضوأ

 « نيمهرد لجر هاطعأف ؟ مرد ىلع ديزي نم : لافف « مهردب اا لجر لاقف ؟ حدقلاو سلحلا اذه یرشپ

 راشأ فنصلا نأكو « نس> لاقو ىذمرتلل ظفللاو ارصتخمو الوطم نالا باحعآ و دحأ هجرخأ « هنم امیعایف

 ناف « ةديا زلا عيب نع یه هی ینلا تعم » بهو نب نايفس ثددح نم رازبلا هج خآ ام فرعضت ىلإ ةجرتااب

 هلصو ( دین, نميف مئاغملا عيبب اسأب نوربال سانلا تكردأ ءاطع لاقو ) هلوق . فيمض وهو ةعيمل نبا هدانسإ ىف

 دهاجم نع حبحب ىبأ نبا نع ةنييع نبا نع روصنم نب ديعسو وه ىودد « دهاجمو ءاطع نع هوحنو ۽ ةبيش ىبأ نبا

 لمعلاو : روكذملا سنأ ثيدح بقع ىذهرباا لاقو . ساخالا عابت تناك كلذكو « ديزي نم عیب ساب ال : لاق

 صاصتخال ینعمال : ىبرعلا نبا لاق ٠ ثيراوملاو مثانغلا ىف ديزي نم عسیب اساب ریمل« معلا لمآ ضعب دنع اذه ىلع

 رمع نبأ ثيدح ىف درو امب ديقي ىذمرتلا ناکو . ه١ كرتشم ىنعملاو دحاو بابلا ناف ثاريملاو ةمينغلاب زاوجلا

 نأ ق هلا لوسر ىل » ربع نبا نع لسأ نب ديز قيرط نم ىنطقدادلاو دوراجلا نباو ةم زخ نبا هجرخأ ینل
 ةدي نم عیب هيف داتعي ايف بل اغلا ىلع جرخ هنأكو . م ۱« تیراولاو مئانغلا الإ « رذپ تح دحأ عيب ىلع كدحأ عبي

 اصخن قعاو ىعازوألا هرهاظب ذخأ دقو . کلا ىف كارتشالل امهريغ امهب قحتليو « ثيداوملاو مئانغلا یهو

 ىف رباج ثيدح فنصملا دروأ مث . ديزي نم عیب هرك هنأ یمخنلا ميهاربا نعو . ثيراوملاو مهاغملا عيبب ذاوجلا

 هجرش یتایسو « هيلا هعفدف « اذکو اذكب هللا دبع نب ميعن هارتشاف ؟ ىنم هيرتشي نم د تلي هلوق هيفو ربدملا عیب

 ةيمسن اضيأ ىأيو « مرد ةئاع ام هنأ ىتأي « اذكو اذكب ه هلوقو . عويبلا رخاوأ ىف «ربدملا عیب باب ه ىف فوتسم

 نأ ةديازملا عيب ناف ةديازملا عیب ربدملا ةصق ىف سيل : لاقف لیعامسالا هضرتعا دقو . ىلامت هلا ءاش نإ روكذملا لجرلا



 ۳5۵ ۲۱۸۲ ثيدحلا
 نم » ثيدحلا ىف هلوق هنم ةجرتلا دهاش نأب لاطب نا باجأو . ها اهلع ةدايز هريغ هب ىطعي مث ان دحاو هب ىطعي
 رخاوآ ىف الفم ناک هن وك نایب ناس « هيلع هعاب ىذلا سلفملل هيف ىضقتسيل ةدابزلل هضرعف لاق « ىنم هيرتشإ

 میل لذ زوج ال : لاق نمو . شا تسیساپ - ۰

 ةر ال "لطاب ”عادخر وهو . « اخ ب رک ٦ شج انلا م ىفوأ ىبأ نا لاقو

 ر “وف انآ هيلع سیل المع لمت نمو « رانلا ىف ةعیدلا » لطم ینلا لاق

 ىه » لاق امهنع هلا ضر رع نبا نع عفان نع ةكللام انتادح لم نب وفا دبع اشر - ۲

 « شخنلا نع هم یا
 [ 15۳ : ىف هفرط i ثيدلا ]

 هناکم نم هتراثتساو ديصلا ريفنت ةغللا ف وهو « ةمجعم اهدعب مبجلا نوكسو نوذلا حتفب ( شجنلا باب ) هلوق
 « امف هريغ عقيل اهءارش ديريال نم ةءلسلا نم“ ىف ةدايزلا عرشلا فو . اشحن مضلاب هشعب أ ديصلا تشحن لاقي « داصيل
 عئابلا لع ريغب كلذ عقيو « مثإلا ىف ناكرتشيف عئابلا ةأطا وب كلذ عقيو ةعلسلا ىف ةبغرلا ريثي شجانلا نال كاذب ىم
 . ىفأيس اک كلذب هريغرغيل هب اهارتشا ام شک أب ةعلس ىرتشا هنأب رع ناك ع ئابلا هب صتخم دقو « شجانلا كلذب صتخیف
 ديصلا لتخم هنآأل شجان دئاصلا لبق هنمو « ةعيدخلاو لتخلا شجنلا ةبيتق نبا لاقو . بابلا اذه ىف ىباحصلا مالك نم

 زيعلا دبع نب مع قيرط نم قازرلا دبع هجرخأ ام ىلإ ريشي هن أك ( عببلا كلذ ذوحبال لاق نمو ) هلوق ۰ هل لاتحيد
 ثعبف « لح ال شحن اذه : ربع هل لاقف « ادساک ناكل هقفنأف ديزأ تنك ى نأ الول : هل لاقف ايبس عاب هل الماع نا »
 « هلمفقي صاع شجانلا نأ ىلع ءايلعلا عمجأ : لاطب نبا لاق « لحال عیب ناو دود عیب نأ : ىداني ایدانم
 لهأ لوق وهو « میبلا كلذ داسف ثيدحلا لهأ نم ةفئاط نع رذنملا نبا لقن و « كلذ ىلع عقو اذإ عيبلا ف اوفلتخاو
 ةيكلاملا دنع روهشملاو « هعنص وأ عئابلا ةأطا ومب كلذ ناكاذإ ةلب انحلا دنع روهشملا وهو « كلام نع ةياورو رهاظآ
 لوق وهو « مثالا عم حيبلا ةع مدنعحصالاو « ةارضملا ىلع اسايق ةيعفاشلا هجو وهو « رايخلا توبث كلذ لثم ف
 نأ هيخأ عيب ىلع عاب نم ةيصعت ىف طرشو « شجانلا ةيصعت « رصتخلا » ىف یعفاشلا قلطأ : ىعفارلا لاقو « ةيفنحلا
 اذه معي | ناو دحأ لكل حضاو ةعيدخلا ميرحتو « ةعيدخ شجنلا نأب نوحراشلا باجأو . ىهنلاب الاع نوكي
 عيبلا نأب قرفلا ىعفارلا لكشتساو . دحأ لك هيف كرتشي ال دقف هيخأ عيب ىلع عسيبلا فالخب « هصوصخم ثيدحلا
 لع نمر نيعضوملا ىف ةيصملا صیصخت هجولاف : لاق < دحأ لك هع رحت لع ىف كرتشي رارضإلاو رارضإ هيخأ موب ىلع
 لع نمي اضيأ شجنلا ىف ةيصعتلا صيصخت یعفاشلا نع « ننسلا » و « ةفرعملا » ىف قپبا یکح دقو . ها ميرحتلا
 ءیشلا اهب ىطعيف عابت ةعلسلا لجرلا رضعم نأ شجنلا : ىعفاشلا ظفل و « صوصنم اب ىمفارلا هلق ام نأ ربظف ىبنلا
 صاع وهف شحن نف « هموس اوعمسي مل ول نوطمي اوناک ام رثكأ اهب نوطعيف ماوسلا هب ىدتقيل اهءارش ديري ال وهو
 شجانلا ؛ فوأ ی نبا لاقو ) هلق ٠ هيلع شجن لجر ةيصعم هدفي ال اج عيبلاو « ىبنلاب الاع ناك نا شجنلاب
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 نورتشپ نيذلا نا إل ىلاعت هللا لوق باب » ىف تاداهشلا ف فنصلا هدروآ ثيدح نم فرط اذه ( نئاخ ایر لک آ
 هتعلس لجر ماقأ » لاق فوأ ىبَأ نب هللا ديع نع کسکسلا قیرط نم هيف قاس مث . ( اليلق نم مهاأو هللا دپمب
 نب ديزي قيرط نم هدروأ « نا ابر لک 1شجانلا : ینو ىبأ نبا لاق . تلزتف طعي ملام اپف ىطعأ دقل هاب فلخل

 هجرخأو « فوقوملا ىلع نب رصتقم ديزب نع روصنم نب ديعسو ةبيش ىلأ نا هجرخأ دقو « کسکسلا نع نوراه

 نم ىلع ىفوأ ىبأ نبا قلطأو . ها ناخ لدي « نوملم » لاق نکل اعوفم ىفوأ ىنأ نبا نع رخآ هجو نم یا رطلا

 ىف اكرتشاف ريغلا رورغ ىف اتش نأ ديربال وهو ةعلسلا ىف ديزي نمل هتكراشا شجان هنأ هب ىرتشا ام رثكأب ربخأ

 هل لمجو كلذ ىلع عئابلا هأطاو نإ لوألا ريسفتلا ىلع حصب كلذكو « ريسفتلا اذهب ابر لک  هنوكو كلذل کلا

 ربلا دبع نبا ديقو « مدقت ام, عرشلا ف شجنلا ريسفت ىلع ءاملعلا ردك قفتا دقو « ةنايخلا ىف اعيمج ناكرتشيف المج هيلع

 ىأر الجر نأ ولف : ىبرعلا نبا لاق « لثملا نم قوف ةروكذملا ةدايزلا نوکت نأب ميرحتلا مزح نباو ىبرعلا ناز

 هقفا و دقو « هتينب كلذ ىلع رجوی لب ايصاع اشجان نكي ابتیق ىلإ ىهتتل امف دازف اهتميق نودي عابت لجر ةعلس

 ةضرغ نم سیا و ءارشلا ديري هنأ وب نأ ىف ةحبصنلا نیمه ذإ رظن هيفو « ةيعفاشلا نم نيرخأتملا ضعب كلذ ىلع

 لبي نآ كلذ نم ةحودنم لا دو ينل جنب یرتفپ نأ هير ام رثكأ ءارشلا ديرب نم ىلع ديزب نأ هضرغ لب

 هلأسل ىح كلذب ةمالعإ هيلع نيمتي ال نأ لمتحيو « كلذ دعب هرايتخاب وه مم كلذ نم رنک أ كتعلس ةميق نأب عئئابلا

 هلوق ٠ معأ هللاو « هحصنیلف هاخآ كدحأ حصنتسا اذاف « ضعب نم مهضعب هللا قزري سانلا اوعد » یتالا ثيدحلا

 هلاق ام همجوت ان رکذ دقو ‹ ىفوأ أ نبا مالک ةمتت نم سيل و « فنصملا هقفت نم وه ( لحي ال لطاب عادخ وهو )

 یاثلا ثيدحلا امآ ( در وهف انآ هيلع سيل المع لمع نمو , رانلا ىف ةعيدخلا مقرب ىنلا لاق ) هلوق . لبق فنصلا

 « ىدع نبال لماكلا » ىف هاني ورف « رانلا ىف ةعيدخلا » ثيدح امآ و « حلصلا باتكىف ةشئاع ثيدح نم الوصوم ىتأيسف

 تنکل « راللا ىف ةعيدخلاو ركملا » لوقب ی هللا لوسر تعم ی الول : لاق ةدايع نإ دعس نإ سيق ثيدح نم

 ىف کاج لاو دوعسم نبا ثيدح نم « ريغصلا » ف یاربطلا هجرخأو . دن ناي ال ةداتسازو ناتا ركمأ نم

 نكل « لاقم امبنم دات لو رهو | فيس نم هدنسم ىف هيوهار نب قحإو سنأ ثيدح نم « كردتسلا د

 نأ ىنغلب » لاق نسحلا نع فوع نع « ةلصلاو ربلا » ىف كرابملا نبا هاور دقو « الصأ نتلل نأ ىلع لدي امبعومج
 نوكسلا هيف یزرطلا کحو ميلا حتفب هنأ روهشملا نأ مدقت ( شجنلا نع ) هلوق . هركذف « لات هِي هلا لوسد

 با لمحو هر عيب بإب - ۱

 نا » امهع نإ ىضر رم ی هللا دبع نع رفا ن نع “كلام ان ربخأ فسوب نب هللا دبع اش بس ۵۳

 ىلإ روت ات لج را ناك: ةيلهاجلا ”لهأ یاب اميَب ناكو « ولا لكبح عيب نع یہ اش هللا لوسر

 « اهنطب ىف ىتلا تفت * « ةقانلا جتن نأ
 [ ۳۸۸۳ « ۲۲۵۹ : ىف هافرط - ۲۱۸۳ ثيدحلا ]

 لوألا ىف لیقو ةدحوملاو ةلمهملا حتفب ( ةلبحلا لبح ) عيب (و) نيءارب و ةمجعلا حتفب ( ررغلا عيب باب ) هلو

 ءاهلا و بتاكو ةبتکو ملاظو ةبلظ لثم لباح عج ةلبحلاو البح لبحت تلبح ردصم وهو < ضايع هطلغ و ةدحولا نوکسب
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 . لوبحلا هب یمسب ردصم ةلبح لیقو « ثين ألل هيف ءاح اف ةلباح ةأما هيف ردن دقو ةثونالاب راعشالل ليفو ةفل املا هيف
 <« كلا د بحاص هتبثأو . ثيدحلا اذه ىف درو ام الإ تايمدالا الإ تلبح ناويحلا نم ءىثل لاقيال : دیبع وبأ لاق
 حجب لبح ةخيذ وأ » رعاشلا لوق ميمعتلا ىف دشنأو ‹ ةصاخ تایمدال مأ ةماع ثانالل ىفأ فلتخا : لاقف  الوق
 عبب ىلع ةلبحلا لبح عیب فطع نا مث . صيصختلا 'ىلع ةغللا لهأ قافتا ىوونلا لقن ىلع بقعت كلذ فو « برقم
 قيرط نم دمحأ هجرخا ام ىلا راشأ هنأكو احيرص ررفلا عيب بابلا ف ركذي ملو « ماعلا ىلع صاخلا فطع نم ررغلا
 « درغلا عيب نع يب ىنلا ىل » لاق رمع نیا نع عفان نع یمیتلا ناياس قيرط نم نابح ناو عفان ىنثدح قحا نبا

 تبدح نم ىتاريطلاو سارع نبا ثيدح نم هجام ناو ةر ره ىنأ ثيدح نم ررغلا عيب نع ىبنلا لسم جرخأ دقو

 ءاملا ف كمسلا ءارشو « ررغ هنإف ءاملا ف كمسلا اورتشت ال » هعفر دوعسم نبا ثيدح نم دمحألو « دعس نب لبس

 نع ىبنلا : ىوونلا لاق . كاذ وحنو قبألاو لوجلاو مودعملاو ءاوما ىف ریطاا هب قحتلی و « ررفلا عاونآ نم عون

 لخدي ام امهدحأ نامآ ررفلا عيب نم ینتتسیو « ادج ةريثك لئاسم هتحت لخديف عيبلا لوصآ نم لصأ درفلا عیب
 عیب لوألا نف , هنييعتو هزيم ىف ةقشل وأ هةراقحل امإ هلثع جاستیام ىناثلاو « هعبب حصي مل درفأ ولف اعبت عببملا ف

 فلتخا امو لاق « ءاقسلا نم برشلاو ةوشحلا ةبجلا ىناثلا نمو « لماحلاو نإللا ابعرض ىف ىلا ةبادلاو رادلا ساسأ
 «سکعلابو عیبلا حصيف مودعلاک هيف ررغلا نوکیف هنييعت وأ هزییع قشي وأ اريقح هن وك ىف مهفالتخا ىلع ىنيم هيف ءاملعلا

 | رضاح سيل نملا نال حسیال هناف الثم قاردالاب قاوسلا نم رارجتسالا نم سانلا هداتعا ام ررغلا عوبب نمو لاقو

 عییب ملعأ ال : لاق حیح دانساب نيريس نبا نع ىربطلا ىودو , دقعلا اهب حصي ةغيص دجوت ملو ةاطاعلا نم نوكيف

 ناك اذ] كاذکو ء حصي مل دج ويال نأو دجوب نأ نكمي_ ام لكف الاو ىبنلا هغلبي مل هلعل : لاطب نبا لاق . اسأب درغلا
 « ررغلا ةلقل زاج لماحلا عم لملاك اعبت ارتتسم ناكوأ اهحالص ودب لوأ ىف ةرشاک ابلاغ حصي ناک ناف « ابلاغ حصیال
 قبالا دبعلا عيب سأبال : لاق هنأ هنع رذنملا نبا هاورام كلذ نم عنم نكسل « نيريس نبا هدارأ ىذلا وه اذه لعلو
 لبحا عمب ىأ (ناکو) هل لعأ هللاو ل آلا ىف لس نا ررغلا عیب یر هنأ ىلع لدي اذهف . ادحاو هيف امهملع ناک اذإ

 جردم وهو ىليعاعسإلا لاق « ثيدحلاب الصتم أطوملا ىف ريسفتلا اذه عقو اذك ( حلا ةيلهاجلا لهأ هعيابتي ايب ) ةلبحلا

 کذوبتلا ليعامسا نب یسوم نع لسلا رخآ ىف ی ا سو جردملا ف بيطخلا ركذ اذكو « عفان مالك نم ريسفتلا نأ ىنعي
 ريسفتلا كلذ نوكي ال نأ ةيريوجل هرسف عفان نوک نم مزاي ال نكل « هرسف ىذلا وه اعفان نآب حيرصتلا ةيريوج نع
 لهأ ناك» لاق ربع نبا نع عفان نع رمع نب. هللا ديبع قيرط نم ةيلهاجلا مايأ ىف یتایسف  رمع نبا هالوم نع هل ام

 كور مهاهتف تجتن ىلا لمحت مث اهنطب ىفام ةقانلا جنت نا ةلبحلا لبحو « ةلبحلا لبح ىلإ روزجلا ل نومیابتب ةيلهاجلا

 نبا ريسفت نم هنأب را دبع نبا مزج اذهلو ربع نبا مالك نم ريسفتلا اذه نأ قايسلا اذه رهاظف « كلذ نم عبي هللا

 هجرخأ و « ريسفتلا نودب عفان نع امهالكب وبأ ةياور نم فاسنلا و ىذمرتلاو ثيللا ةياور نمل سم هجرخأ دقو « رمع

 ميجلا حتفب ( روزا ) هو . اضيأ ريسفتلا نودب ربع نبا نع ريبج نب ديعس قیرط نم هجام نباو ىناسنلاو دمحأ

 نأ لمتحيف ءاركذ تدرأ ناو روزجلا هذه لوقت تنم هظفل نأ الإ « ىثثأ وأ ناك اركذ ريعبلا وه یازلا مضو
 « رورجلا مل وأ روزجلا ىف الإ عيبلا اذه نوعيابتب الف هنولعفي ةيلهاجلا لهأ ناكامف اديق ثيدحلا ىف هركذ نوكي

 نأ ىلإ ) هلوق . كلذ ىف اهريغو روزجلا نيب قرف الف كلا ىف امأو « لاثلا ليبس ىلع ركذ نوكي نأ لمتحيو
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 دنسملا لعفلا ةغيص ىلع برملا ةغل ىف مق و لعفلا اذهو « لعاف ةقانلاو « ادلو دلت ىأ هثلاث حتقو هلوأ مضب ( جت

ث بکن ىتح ةدولوملا شيعت مث ىأ « ابنطب ىف یا جتنت مث هلوقو « ردان فرح وهو لوعفلا لإ
 ردقلا اذهو ءدلت م

 هظفل و ایم رصخأ ةيريوج ةياورو « اهنطب ىف ىلا لمحت م م هلوق ىلع رصتقا هناف ربع نب هللا ديبع ةياور ىلع دز

 یعفاشلاو كلام هب لاقو ؛ كلام هنع هاور امف بيسملا نب ديعس لاق ةباورلا هذه رهاظب و « اهنطب ىف ام ةقانلا جتنت نأ »

 لمبو دلتو ةبادلا لمحت نأ ىلإ نمشب عیب نأ : مهضعب لاقو « ةقانلا دلو دلب نأ ىلإ نمثي حيلي نأ وهو « ةعامجو

ص نم رأ لو ؛ كلام ةياورک دلولا لمح عضو طرتشب مف « هيبنتلا » ىف قا وبأ مزج هبو « اهدإو
 هتضتقا ام حر

 هقح نمو لجآلا ىف ةلارجلا ثالثلا روصلا ىف عنملاو « هلبق ینلا لثم حلا فوهو « طقف عضولا وهو ةيريوج ةياور

 لهآ رثكأو ىلاملا بيبح نباو قعو دمحأو ديبع وبأو ةديبع وبأ لاقو « لسلا ىف ركذي نأ ريسفتلا اذه ىلع

 رودقم ريغو لوپجم و مودعم عیب هنأ ةبج نم اذه ىف عنملاو « ةءادلا جاتن دلو عیب وه : ىذمرتلا مزج هب و ةغللا

 لوألا ريسفتلا ىلإ راشأ هنکل ةجرتلا ىف ررغلا كذب یداخبلا ردص كلذلو « ررغلا عويب ىف لخديف همملست ىلع

 « یا اقفاوم ةذللا لهآ مالک ناك ناو ثيدحلل اقفاوم هنوکل لوألا حجرو « اضيأ لسلا باتكىف ثيدحلا داريإب

 ألي هللا لوسر یه ه هظفل و ىتاثلا قفاوب ام رمع نیا نع عفان نع قحم) نبا قیرط نم دم مامالا یور دق نکا

 « كلذ نع اوپنف ةلبحلا لبح فراشل اب لجرلا عاتبي عيبلا كلذ نوعي اتي اوناكة يلهاجلا لهآ نإ : لاق ررغلا عیب نع

 ةدالو لجالاب دارلا له لوألا لعو ؟ نينجلا عیب وأ لجأ ىلإ عيبلا دارملا له فالخلا لصحم : نيتلا نا لاقو

 . ىهتنا لاوقأ ةعبرأ تراصف ؟ نينجلا نینج عیب وأ لوألا نينجلا عیب دارملا له ىلاثلا ىلعو ؟ اهدلو ةدالو وأ مالا

 اع اذه نکل « ررغلا عويب نم اضيأ وهو « ماعنالا نوطب ىف ام عیب هنأ رخآ الوق « حما » بحاص ىحو

 لاوقالا هذه تقفتاو حيقالملا عيب هريغ هب رسفو « نیماضلا عيب  أطوملا ف كلام ءاور اک  بیسلا نب ديعس هب رسف

 نبأ نع هريغو « محملا » بحاص هاكحام الإ « ناول ا نم ةلباح وأ لباح حج ةلبحلاب دارملانأ ىلع - اهفالتخا ىلع د

 نأ لبق ةلخنلا رم عيب نع یجناک غلبت نأ لبق املاح ىأ اهلبح عیب نع ىبنلا نأو « ةمركلا ةلبحلاب دارملا نأ ناسيك

 ؛ ءابلا حتف ةمركلا ىف ىح نكل « تاياورلا هب تتيئام فالخ وهو ةدحوملا ناكساب ةلبحلاف اذه ىلعو , یهزت

 ىف ىطرقلا هلقن و « ظافلالا باتک» ىف تيكسلا نبا هاکح دقف كلذك سيلو < هب ناسيك نبا درفت لیپساا ىعداو

 ۱ ادحاو اپجو ةفلابلل اذه ىلع ءاملاو « دريلا سابعلا ىبأ نع « مهفلا ,
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 « هلثم نشأ نع قلعو « ةذبانملا عيب باب » لاق مث ( هنع لیلا یبن : سفأ لاق . ةسمالملا عیب باب ) هلق
 الوصوم قابس سنأ ثيدح امأف . نيوجو نم ةربره ىبأ ثيدحو نيوجو نم ديعس ىلأ ثيدح نيبابلا ف ددوأو
 عيبلاب هبوث لجرلا حرط یهو « ةذبانملا نع ىن د ديعس ىبأ ثيدح ىف هلوق . «ةرضاخلا عیب باب » ىف اباب نيثالث دعب

 نم سابللا ىف ىف ايس « هيلا رظنبال بوثلا مل ةسمالم او ةساللا نع ىبنو « هيلا رظنی وأ هباقي نأ لبق لجد لا ٠
 . « كلذب الإ هبلقي الو راهنلاب وأ ليللاب هديب رخآلا بوث لجرلا سل ةسمالملاو د ظفلب ىرهزلا نع سفوي قيرط

 ةناوع الو . ضارتالو رظن ريغ نع امهعيب نوكيو هبوثب رخآلا دیو هبو لجرلا ىلإ لجرلا ذبني نأ ةذبانملاو
 علسلا موقلا ذيانتي وأ اهنع نوربخي الو اهيا نورظنیال علسلا موقلا يابت نأ كاذو» سنوي نع ىرخأ قيرط نم
 ىلإ قلأ لوقب نأ ةذبانم او یرهزلا نع نايفس قيرط نم هجام نبا ةياو ر فو . راهلا باوبأ نم اذبف ,كلذك
 كب وثب بوث كعببأ لجرا لجرلا لوقي نأ ةسمالملا ةرب ره ىلأ ثيدح نم ىف اسنللو . « ىعمام كيلا قاأ و كعمام
 لك ىرتشي كعمام ذبنتو ىعمام ذبنأ لوقي نأ ةذبانملاو ۰ اسمل هسلي نکل و رخآلا بوث ىلا امهنم دخاو رظني الو
 ةيناثلا ديعس ىب أ قيرط ىف ريسفتلا ركذي لو « كلذ وتو رخآلا عم مكامهنم دحاو لكى ردي الورخ الا نم امهنم دحاو
 هنع قازرلا دبع نع هجرخأ هذه رمعم قيرط نم دمحأ دنع اضيأ نيسفتلا عقو دقو « ةريره ىبأ قيرط فالو انه
 الو هرشنب الو هديب سلي نأ ةسمالملاو . عيبلا بجو دقف بوثلا اذه تنبن اذا : لوقي نأ ةذيانملاو » هرخآ فو
 امهنم دحاو لک سلي نأف ةسمالملا امأ » ةريره ىلأ نع ءانيم نب ءاطع قيرط نم لسلو « عيبلا بجو هسم اذ« هبلقي
 « هبحاص بوث ىلإ امهنم دحاو رظنب مل رخالا ىلإ هبوث امام دحاو لک ذبنی نأ ةذيانلاو « لمأت ريغب هبحاص بوث
 ةسمالملا ظفلب دعقأ ةريره بأ ثيدح ىف ىذلا ریسفتلا اذهو ءريسفتلا هيف سيلو هجولا اذه نم مايصلا ىف مدقت دقو
 یهو روص ثالث ىلع ةسءالملا ريسفت ىف ءابلملا فلتخا و . نيبذاجلا نم لعفلا دوجو ىعدتسنف ةلعافم اما ةذيانملاو
 نأ طرشب اذکب هكتمب بوثلا بحاص هل لوقف ماتسلا هسلبف ةبلظ ىف وأ ىوطم بوثب ىتأي نأ اهحأ : ةيعفاشلل هجوأ
 سفن المج نأ « ىناثلا ثيدحلا ىف نذللا نيريسفتلل قفاوم اذهو « هتيأر اذإ كل رايخ الو كرظن ماقم كسل مون
 تاليوأتلا ىلع عیبلاو . هريغو سلجما رايخ عطق ىف اطرش سلللا المحب نأ ثلاشلا . ةدئاز ةغيص ريغب امیب سلا
 دقع ىف ةغيصلا نن طارتشا فاناا ذخأمو , رايخلا نن طارتشاو میبلا ةر طرش مدع لزالا نخأمز . لطاب اماک
 ةاطامملاب ةداملا هيف ترج ام, وأ تارقحماب اهديق ةاطاملا زاجأ نم نكل « اقلطم ةاطاعملا عیب نالطب هنم ذخؤيف عیب



 عويبلا باتک ۳4 مق,

 ةذبانملاو ةسمالملا عم ةاطاعملا عيب عنمتجب اذه ىلعف « كلذ امبصخ الف امیلمعتسب نم دنع ةذيانملاو ةسمالملا امأو

 ةداعلا ترج امع ةذباذملاو ةسمالملا دوص ضمب ىف ىهنا صخم نأ ةاطاملا عیب نيجي نيلف « ةاطاءلا روص ضعب ىف

 ةاطاعملا ف ىذلا فالخا ةذيانملاو ةسمالملا عيب ىف اورجأ ةمالا نإ ىمفارلا لوق لمح اذه ىلعو « ةاطاعملاب هيف

 هانركذ ام جرخنو « ءاهقفلا اهيلع رصتقا ىلا ىه لارقألا هذهو « سلجیا دایخ ین طرش كلاثلا ذخأمو . لعأ هللاو

 اع : ةعفاشل هجوأ یهو لاوقأ ةثالث ىلع اضيأ ايف اوفلتخاف ةذيانملا امأو . كلذ ىلع ةدايز ثيدحلا قرط نم

 عیب ذبنلا المحي نأ ىناثلاو , روكذملا ثيدحلا ىف ريمضتلل قفاوملا وهو ةسمالملا ىف مدقت اك عیب ذبنلا سفن المحب نأ

 عقد اک بولا حرط وه : ليقف ذبنلا ريسفت ىف اوفلتخاو : دایخلا اعطاق ذبنلا العجب نأ كلاثلاو < ةغيص ریفب

 ةاصحلا عب نع ىبلا لسم ىور دقو . هريغ هنأ حيحصلاو « ةاصحلا ذبن وه ليقو , روكذملا ثيدحلا ىف هريسفت

 هيلع تعقو ام باوثالا هذه نم كتمب لوقي نأ وه ليقف ةاصحا عیب ريسفت ىف فلتخاو . ةرب ره بأ ثيدح نم

 ىري نأ ىلا رايخلا طرتشي نأ وه ليقو «یرلا ىف هيلا تهتنا ام ضرالا هذه نم وأ « ةاصح یرب و ةاصحلا هه

 عیب نالطب ىلع هب لدتسا « هيلا رظنیال بوثلا سل » ثيدحلا ىف هلوقو . اعبب یرلا سن العجب نأ كلاثلاو « ةاصحلا

 یمفاشلاو كلام نع ىحو هآر اذإ رابخلا تشو اقلطم حصي ةفينح ىلأ نعو « ديدجلا ىف یعفاشلا لوق وهو بئاغلا

 « رهاظلا لهأو روث ىبأو قعٍلو دمحأو مدقلا ف ىعفاشلا لوق وهو ءالف الإو هفصو نإ حصي كلام نعو « اضيأ

 اتمدق یا ةناوع ىبأ ةياور ىف هلوق هدب ژیو « هليصافت ىف اوفلتخا ناو ةيعفاشلا نم ىتايورلاو ىوغبلا هراتخاو

 اقلطم ىمعألا عیب نالطب ىلع هب لدتساو « لوط افالخو اتافو كلذل لالدتسالا فو «ابنع نورخ الو املا نورظنيال »

 عم بئاغلا عيبك نوكيف كلذ دعب ءارال یعالا نوکل بئاغلا عيب مبنم زاجأ نم ىتح ةيعفاشلا مظعم لوق وهو

 ليصافت ىلع اقلطم حصب ةفينح ىبأ نعو ؛ دمحأو كلام لاق هبو هريغ هل هفصو اذإ حصي ليقو « رايخلا قن طارتشا

 لب هلئاق نم أطخ وهو ۱ ةنيبع نب نافس لوق نم ریسفتلا نأ هجام نبا دنع عقو لوألا : ( تان ٠) اضيأ مدنع

 نايفسو رمعم هاورف : ىرهزلا ىلع هيف فلتخا ديعس یآ ثيدح ىتاثلا ثيدحلا . دعب هنيب أس اک ی احصلا لوق هنأ رهاظلا

 نب خاصو سفويو ليقع هاورو , ديعس ىبأ نع ديزي نب ءاطع نع هنع مريغو ليدب نب هتلادبعو ةصفح ىبأ نباو

 هللا ديبع نع ىرهزلا نع هضعب جي رج نبا یورو . ديعس ىلأ نع دعس نب سماع نع ىرهزلا نع جرج ناو ناسيك

 دعس نب ماع قيرط ىلع اسرصتقاو , یرهزلا دنع اهلك اهنأ ىلع یراخبلا دنع لو# وهو «دمعس ىنأ نع هللا دبع نا

 اضيأ مهفلاعو « ةريره ىلأ نع ديعس نع ىرهزلا نع ها ورف ىديبزلا مهلك ميفل اخ دقو « اهاوس اع ضرعأو هدحو

 « ةياهاجلا ىف اهب نوعيابقي اوناک عویب یهو » هرخآ ىف دازو هيبأ نع ملاس نع یرهزلا نع هاورف ناقرب نب رفعج

 نب صفح قيرط اهنا” قرط نم هنع ىراخبلا هجرخآ ةريره ىبأ ثيدح كااثلا .رفعج ةياور أطخو یاسنلا مجرخآ

 ىف امهريسفت عقو دقو « ةسمالملاو ةذبانلا ريسفت هنع هقرط نم ءىش ىف ركذي ملو ةالصلا تيقاوم ىف وهو هنع مصاع

 یاسنلا ةياور ىف عقو نكل « عوفرملا ثيدحلا نم ريسفتلا نأ اهلك قرطلا رهاظو ؛ مدقت اک یاسنلاو لسم ةباور

 نم كلذ نوكحي نأ برقالاف « ڂا لوقي نأ ةسماللا نأ عزو » هظفلر لب ىنلا نود نم مالک نم هنأب رمشيام

 نم ىردخلا ديعس ىنأ ثيدح ق ریسفتلا عوقولو ٠ معز ظفلب قلب ىنلا نع ىباحصلا ربعي نأ دعبل ىباحصلا مالك

 ةسبل ىلع رصتقاو « نيتسبل نع ىن انه لوالا قيرطلا ىف ةريره ىبأ ثيدح ىف عقو عبارلا . مدقت اك اضيأ هلوق



 ثيدحلا ۳۱۵۰-۲۱۸ ١

 نآ» هظفل و نيريس نب دمت نع ماشه قيرط نم دحآ دنع ةيناثلا نایب عقو دقو « رخآ عضوم ىف هركذي و ةدحاو

 « هيقتاع ىلع هيفرط عفري بوث ىف ىدتري نأو « ءیش هنم هجرف ىلع سيل دحاو بوث ىف لجرلا ىتحي

 امن ىر ىتلا ةاَرصلاو . لحن لو متنلاو رقبلاو لبإلا لمي ال نأ عئابل یبتلا یساپ - 6
 تنبح اذإ ءالا تیرص : هنم لاقي «ولملا سبح ةيرْصُملا لصأو . ًمايأ بم لف عو هيف نفر

 هنع ا 7 ىضر ةرره وبأ لاق رجرعألا نع ة میر نب رفج نع تی اند ركب نا اشو سس ۸

 ءاش نا :اهبلتم نأ دعب ن رظنلا ريخم لاف دعب اهعاتب نف متلو لبل او هال لك ىنا نع

EWراسب نب یمومو رحابد نب ديلولاو دهاج و رحلاص ىبأ نع 0 4 ۳ ماصو أهدر ءاش نإو  

 رایلتاب وهو مامط ن نم ًاعاص ؛ نیریس نبا نع مهم لاقو . € ر عاص » بلا رن ةربره ىلأ نع

 27 راو « اتال د د رك ذي و٠ رک نم عاص » نيس نبا نع میش لقو -« 9

 وجم C5 هلا دبع ن نع نابع وبأ ان دح وقي بأ تمع لاق روقصم اند د د شزو - ۳۱۹

 تكدأ قلو ثوبا ١ و 5 نم اعاص اتم ذل اهدرف لح "داش ىترتشا ٍنَم » لاق نع لا يضر

 « عویبلا قات
 [ 5١54 : ىف هفرط - ۲۱٤۹ ثيدحلا ]

 1 7 یفر ةرره یآ نع رجرعألا نع دان*زا ىبأ نع امان ربخآ فسوب نب ۾ للا دبع اش — ۰

 مسی الو ءاوُسَجانت الو « ضعب راع ىلع مكعب عسب ر الو« "نایک را ۳ وقل ال » لاق رس , را ةلوسر ؟ "نأ هنع

 ناو « ابكسمأ امض ر نا : امّا نا كعب نر راغ وهف امعاتبا ن نو « مت ا الو « دابل رض اح

 « رك نم اءاصو اهدر اهطخيس

 وبأ هركددقو ةدئاز « ال » و . تاياورلا مظعم ىف اذك (منغلاو رقبلاو لبالا لفحيال نأ منا یبلا باب) هلوق

 لفحي نأ عئابلا ىهن » نسل ةياور فو « ىبنلل نایب « لفحم ال هو ةرسفم «نآ و نوكت ن نأ لمتحيو « ال » نودب معن

 اذهو مرحي مل هفيضل وأ هلايعل وأ دلولل نبللا عمجل لفح ول كلاملا نأ ىلإ ةراش) عئابلاب ىهنلا ديقو « م منغلاو لبالا

 محلا ىف ملا لبالا ىنمم ىف انأ ىلإ ةراشإ ثيدحلا ىف ركذي مل ناو ةمجرتلا ىف رقبلا ذو« أيس اع مجارلا وه

 كلذي تيمس : ديبع وبأ لاق « « عيمجتلا ء افلاو ةلمهملاب ليفحتلاو « مدنع امهتبلغل امماع رصتقا ام او « دوادل افالخ

 مپممج رثك اذإ موقلا لفتحا و ميظع ىأ لفاح عرض : لوقت هتلفح دقف هنرث کیش لکو « اعرض ىف رثكي نبآلا نال

 نأ ىلإ ةراشإ صاخلا ىلع ماعلا فطع نم وهو لومفلا ىلع افطع بصنلاب ( ةلفع لكو ) هلو . لحا ىم هنمو

 صن : ةيعفاشلا ضعب و ةلب انا لاقو « ىرتشملا ريرغت وهو امهنيب عماجلل لاب محلا لوك أم نم ما ريغ قالا

 نود نات الا ىف ةلباسحلا لاق هب و « اضوع نم دری ال حصالاف ةيراجلاو ناتالاك لوک أملا ريغ ىف اوفلتخاو منلاب كلذ

 یرابل چه + ( جما م



 عوبیلا باک - مع ضن

 لف عمجو ) ىدثلا ىف ىأ ( هيف نقحو اهبل یرص ىلا ) ءارلا ديدشتو ةلمبملا حتفب ( ةارصملاو ) هلوق . ةيداجلا

 تي رص هنم لاقي ءاملا سبح ةيرصتلا لصأو ) هلق ۰ هانمع هنال یریسضآ فطع ةيرصتت ىلع نقملا بطعو ( بلع

 وأ ةقانلا فالخأ طبر وه : یاس لاقو . ةغللا لهأ رثكأو ديبع ىبأ لوق یسفتا اذهو ( هتسبح اذإ املا

 هلوق ٠ امنيا ةرثك نم یر امل اهن ىف ديزيف امتداع كلذ نأ ىرتشملا نظیف رثكيف اهنبل عمتجب ىتح اهیلح كرتو ةاشلا

 لع بصنلاب لبالاو . ةيكرت یک زب ىرك ةيرصت ىرصي ىرص لاقي ارك نوب هيناث حتفو هلوأ مضب ( اورصت ال )

 اذإ عرضلا ىف نالا تي رص نم هنال حصأ لوألاو < همنات مطو هلوأ حتفب مهضعب هدیقو . ةيلوءفملا
 سيل و هتممج

 نارمآلا عم دق هنأ ىلع . ةارصم لقي لو ةرّوضف: وأ ةرورضف ليقل هنم ناک ول ذإ هتطبر اذإ .ىثلا تررص نم

 : بلغالا لاق برملا مالك ىف

 هتريس ناوفنع بابشا ءام هترقف ف ىرص دق امالغ تأر

 : ةريون نب كلام لاقو

 درحت مل اهنالخآ ةررصم 2 مكناتدص هذه ىرقل تلقف

غلاو لبالا ) هلوق ٠ لوألا روپشلاو لومجلل ءانبلا ىلع وا و ريغب نكمل ةيناث حتفو هلوأ مضب مهضمي هطبضو
 ( من

 طورشلا فی أيس و ال مآ سيلدتلا دصق ءاوس ةيرصتلا ميرحت یپلا رهاظو « ةمجرتلا ى هنايب مدقت دقو « قبلا ركذي مل

 ناويحلا ءاذيا نم هيف ام, هللعو ةيمفاشلا ضعب مزج اد و « ةيرصتلا نع یمن م ةريره أ نع مزاح ىبأ قيرط نم

 مفاد لب لا اورصتال » ظفلب جرعالا ع دانزلا ىبأ نع نايفس قيرط نم بابلا ثيدح ىناسنلا جرخأ نكل

 وه اذهو « ابافحي الف هحقلا وأ ةاشلا کدحآ عاب اذا » ةريره ىبأ نع ىميحسلا ريثك یی قيرط نم هلو « عیب

 ليصحتل رفتفیف رمتسیال ريسي ررض هناب ءاذيالاب لیلعتلا نع بايو « سيلدتل اب رثكالا ليلعت لدي هيلعو حجارلا

 رايخلاب وهف ه دانزلا ىبأ نع رمع نب هللا ديبع داز « ليفحتلا دعب اهارتشا نم ىأ ( دعب ابعاتبا نف ر هلوق . ةعفنملا

 لوق وهو ةيرصتلا نایب تقو نم ةدلا هذه .ادتباو « كلذ ىلع هقفاو نم ركذ ىتأيسو ىواحادلا هجرخأ « مايأ ةثالث

 ىف ثالثلا نم عسوأ ررغاا نوكي نأ هيلع مزليو « قرفتلا نم لبقو دقعلا نيح نم املأ ةيمفاشلا دنعو . ةلبانحلا

 نم نكفلا لبق ةدملا بست نأ اضيأ هيلع مزاب و , ثالثا رخآ ىلإ ةيرصتلا روهظ رخأت اذإ ام وهو روصلا ضعب

هو لصألا ف اذك (ابلتحي نأ ) هلق . نيبأرلا ىأ (نيرظنلا ريخع) ها ۰ ةدملاب عسوالا دوصقم توفي كلذو خنفآ
 و

 نأ دعب » ثيللا نع ىموم نب ديسأ قيرط نم ليعامسالاو ةميزخ نبالو الت مزجو ةيطرش اهنأ ىلع نا رسكب

 مع اذإ هنأ ىلع دوهمجاو « بلحلا دعب الإ تبثیال رايخلا نأ ثيدحلا رهاظو « اهيلتحي بصنو نأ حتفب « اهلتحي
 توبث ىف اديق ركذ بلحا دعب الإ ابلاغ فرمت ال ةيرصتلا تناك امل نكل « بلع مل ولو رايخلا هل تبث ةيرصتلاب

 ىف دانزلا ىلأ نع كلم ةياور ىف ( كسمأ ءاش نإ ) هلوق . تباث رابخلا» بلحلا يغب ةرصتا تربظ ولف . راخلا

 ولف « ىرتشلل رايخلا تابثاو ةارصلا عيب ةص یضتقی وهو هکلم ىلع اهاقبآ ىأ , ابکسمآ امر نا ه بابلا رخآ

 « درلا بوجو ةيعفاشلا دنع حصالاو ٠ فالخ هيف ؟ عاملا مزاب له امدرف ةيرصتلاب اضرلا دعب بيع ىلع علطا

 ایطتس ناو » كلام ةياور ىف ( اهدر ءاش ناو ) هلو . نالوق ةيكلاملا دنعو « دربال هنأ لع ىمفاشلا صن اولقنو

 لع ةهدقم مايأ ةثالث رابخلا هل نأ اف ىلا ةياورلا نكل « ب ويعلا رئاس ىلع اساقو روفلا طارتشا هرهاظو « اهدر
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 هذه نأب لو الا ححص نم باجأو « رثكالا لوق وهو یعفاشلا صن هيف ىنايورلاو دماح وبأ لقنو « قالطالا اذه
 : ديعلا قيقد نبا لاق « كلذ نود امف معتال انآ بلاغلا نوكل ثالثا ف الإ ةارصم اهنأ لمي مل اذإ ام ىلع ةلومح ةياورلا
 . هدراوم عيمج ىف عبتيو كلذ درطيف صنلا لجال کما لصأ ىف سايقلا فلاح دق ةيرصتلا كح نال حجرأ فاثلاو
 : نيرظنلا دحأب وهف » ةريره ىبأ نع نيريس نبا قيرط نم ىواحطلاو دمحأ تاياور ضعب ىف نأ هديؤيو : تلق
 ةفطاع واولاو « رم نم اعاصو » كلام ةياود ىف ( رمت عاصو ) هلوق . « نیس اهر وأ اهزوح نأ ىلإ رايخلاب
 نوكي نأ ذوحيو « درلا عم عاصلا ةيروف هنم دافتسيو عم ین, واولا نوكت نأ زوحيو « اهدر ىف ريمضلا ىلع عامل
 ةارصملا ف درلاب ريبعتلا لبق ناف « العاف نوكي نأ هعم لوعفملا طرش نا ةاحنلا روهمج لوق هيلع ركعيو « هعم الوعفم
 اهتيقسو انبت اهتفلع ىأ ءادراب ءامو انبت اهتفلع» رعاشلا لوق لثم هنأ باوجلاف ؟ عاصلا ىف درلاب ريبعتلا ىنعم اف حضاو
 لیوأتلا اذه وحن ىلع ثيدحلا ىف درلا لمحيف . الوان ىأ نبمالل لماش لعف نع اذاجم !متفلع لعجيو « ادراب ءام
 مزلي له هدر دارأف ريغتي ملو ایقاب نيللا ناك ولف « عيبلا خسف راتخا اذإ ةاشلا عم عاصلا در بوجو ىلع هب لدتساو
 یضتف, رذلا لع صيصنتلاو « عاتبملا دنع ددجت اب هطالتخالز هتوارط بانا ال امبحأ ناهجو هيف ؟ هلوبق عئابلا
 اص ايأ نأ ىنعي (حلا داسی نب ىمومو حابد نب ديلولاو دهاجمو خاص ىبأ نع ركذب و ) لوق . أيس اک هنييعت
 نع اص ىبأ نب ليهس قيرط نم لسمو دمحأ اهاصوف مام ىبأ ةياور اماف « را نييعت مهتاياور ىف عقو هدمب نمو
 نم اعاص اعم درو اهدر ءاش نإ و اهكسمأ ءاش ناف مايأ ةثالث رارخلاب امف وهف ةارضم ةاش عاتبا نم » ظفلب هی
 ىف یاب اضيأ ا ماصو دق : تلق . هدنعال] اهرآ مل ىاطلغم لاق ,راذبا اهلصوف دهاجب ةياور امأو « رمت
 نع امهالك ميلس ىبأ نب ثيل قيرط نم ىنطقرادلاو « حیجت ىبأ نبا نع قئاطلا سم نب دم قيرط نم « طسوالا »
 نيلاضيأ لسم نب دجم فو فيعض ثيل و « ثيدحلا «منةلاو لب لا نم ةارصملا اوعيبنال » ثيل ةياود لوأو « دهاجب
 ةارصم ىرتشأ نم » ظفلب هدنسم ىف عمنم نب دمحأ ایلصوف ةدحولاب و ءارلا حتفب وهو حابر نب ديلولا ةياور امأو
 ةاش ىردشأ نمد ظفلب لسم ابلصوف ةلمهملاو ةيناتحتلاب وهو راسي نب یموم ةياور امأو « رم نم اعاص اعم دريلف
 هلو . ةيدوفلا ىضنقي هقايسو « رم" نم عاص ابعمو اهدر الإو اهكسمأ اهب ىضد ناف اهبلحيلف اهي بلقنيلف ةارصم
 « رگ نم اعاص » نيريس نبأ نع مهضعب لاقو « اال رابخاب وهو ماعط نم اعاص و نيريس نبا نع مهضهب لاقو )
 ظفلب هنع دلاخ نب ةرق قیرط نم ىذمرتلاو لسم اهلصوف ثالثلاو ماعطلا ظفلب هاور نم ةياور امأ ( اثالث ركذي لو
 قيرط نم دواد وبأ هجرخأو « ءارمس ال ماعط نم اعاص اپعم در اهدر ناف مايأ ةثالث رای اب وهف ةارصم ىرتشا نم»
 ثالثلا ركذ نود قلا ظفلب هاور نم ةياؤر امأو « هوحن نيريس نبا نع بوبأو بيبحو ماشه ن ةبلس نب دام
 اهذخأ اهيضر ناف ابیاح هناف ةارصم ةاش ىرتشا نم » ظفلب نيريس نبا نع بويأ نع سسعم قيرط نم دحأ اهلصوف
 نم » ظفلب هقیرط نم سم هجرخآ ثالثلا رکذف بوبآ نع ناضس هاور دقو « رک نم اعاض اعم درو اهدر الو
 مهضعب هاورو «مارعمال رم نم اعاصو اهدر ءاش ناو اهكسمأ ءاش نإ مايأ ةئالث نر رظنلا ريخم وهف ةارصم ةاش ىرتشا
 ورم نب سالخو نب ریس نبا نع نوع قيزط نم یواحطلا و دمحأ هجرخآ اثالث لقي ملو ماعطلا زك ذب نيريش نبأ نع
 اهزوحي نأ ىلإ دايخ اب نيرظنلا دحأب وف اهبخ ةارضم ةاش وأ ةارصم ةحقل یرتشا نم د ظفلب ةريره ىنأ نءايفالك
 «.ثالثلا نودب رلا ركذو: ؛ ثالثلاو رفا ركذ : تاياود عبدأ ىلع ن ریس نبا نع انسخ « ماعط نم ءاثأو اهدري ىأ



 عويبلا باتک - ؟4 ۱ ۳۹

 الا لمحو « ظفاح وهو لع ةدايز هعم کالا داز نم نأ اهن عمجا ىف روظي ىذلاو . كلذک قلا لدب مامطلاو

 نم ىواحطلا ىور دقو « رقلا ىلع ماعطلا اف ىتلا ةياورلا لمحتو اهرصتخا وأ اهظفحي | هنأ ىلع اهركذي مل نميف

 . ماشه قيرط نم ةناوع وبأو ةبيش ىبأ نا یورو « ةيماشلا ةطنحلا ءارمسلاب دارملا نأ نيريس نبا نع بو»أ قيرط

 عم هنأ نر دیس نبا نع نوع نبا قيرط نم رذنملا نبا یورو . ةطنحلا ىنعي «ءارعمال » نيريس نا نع ناسح نا

 ىلإ ردابتملا ناك الو « رقلا ماعطلاب دارملا نأ نیت تاياورلا هذهف « رب سيل رم . ءارعسال و لوقي ةر ره ايأ

 نب ثعشأ قيرط نم رازبلا ها ورام عملا اذه ىلع ركمي نكل . « ءارعال » هلوقب هافن حمقلا ماعطلاب دارملا نأ نمذلا

 ءارمسال هلوق ىف ىننملا نأ یضتقی اذهو « ءارمس ال ء رب نم عاص اهعمو اهدر اهدر نا » ظفلب نيريس نا نع كاملا دع

 هاور هيوار نوكي نأ لمتح و . حق نم ىأ « مامط نم » هلوق تبحملا نوکم» ةيماشلا هطنحلا ىهو ةصوصخم ةطنح

 ماعطلا ظفل قلطأ اماو « هب ريعف را هنأ یوارلا نظف بلا ما.طاا نم ردابتملا نأ كلذو ٠ ايواسم هنظ ىذلا ىنعملاب

 نكل « كلذ يف نریس نبا نع تاياورلا فاتخم نيب عملا قيرط اذهف « ةنيدملا لهأ توق بلاغ لاك هنال رغلا ىلع

 هيفو بابلا ثيدح وحن ةياحصلا نم لجر نع ىلبل نأ نب نمحرلا دبع نع حی دانساب ديحأ هاور ام اذه ىلع رکعی

 رملا ريغ ماعطلا نآ و ماعطااو را نيب ريمختلا یفتقب ءرهاظ ناف «رم نم اعاص وأ ماعط نم اعاص اعم در اهدر ناف د

 لالدتسالا حصي مل تایاورلا هذه ىف لامتحالا مقر اذ]و , ًارييختال ىوارلا نم اکش « وأ » نوكن نأ لمتجم و

 هجرخآ ام امأو « یراخبل هيلا راشأ اک ةحجارلا ىف رقلا یهو هيف فاتخم مل ىتلا تاياررلا ىلإ عجريف امنم .يش

 نبا لاق دقو ءفءض هدانسا نف « احق اهيل لثم وأ لثم اهعم در اهدر ناو ظفلب ربع نا ثيدح سم دواد بأ

 تاياورلا نم اددع ثك أ رقلا ىلع ةصانلا تاياورلا نا ىأ ( رثكأ رقاو هل . قافتالاب رهاظلا كورتم + ةمادق

 ىف ىتأي اک ضایع نب تہ اث ۔ هرکذ مدقت نم ريغ - رآلا ركذب هاور دقف . مامطلا رکذپ هتلدبأ وأ هيلع صنت مل ىلا

 يمشلاو ىذمرتلا دنع دايز نإ دمو ىواحطلا دنع قحا وبأو ةمركعو لسم دنع هبنم نب مامهو هيلي ىذلا بابلا

 ركذي هاور نم ةياور اهرسفيف ءانالا ركحذب هاور نم ةباور امأو , ةريره ىبأ نع مهلك ةع زخ نباو دحأ دنع

 ةريره وبأو دومسم نبا هب ىتفأو ملا لهأ روج ثيدحلا اذه رهاظب ذخأ دقو ٠ ةاكزلا ف هطبض مدقن دقو عاصلا

 ىذلا نا نوكي نأ نيب اوقرفي مو هددع ىصحيال نم مدعب نمو نيمباتلا نم هب لاتو . ةباحصاا نم مل فلاخ الو

 ىو ةيفنحلا رثكأ ةلأملا لصأ ىف فلاعو ءال مأ دلبلا كل: توق رقلا نوکی نأ نيب الو . اريثكو أ اليلق بلتحا

 لوقب لاقف رفز مهفلاخو « رقلا نم عاص در بج الو ةيرصتلا بيعب دربال اولاقف ةيفنحلا امأ « نورخآ اهعورف

 امجنأ الإ ةياوو ىف فسوي وبأو ىليل ىبأ نبا لاق اذكو « رب عاص فمن وأ رم عام نيب ريختي لاق هنأ الإ روهجلا

 اسايق دلبلا توق نيعتي اولاق نكل كلذك ةيمفاشا ضعب و كلام نع ةياور قو « هتميق لب رغلا عاص نيعتيال الاق

 تيئأو « نك هريغ وأ توق نم رقلا ريغب ايضارت ول امهنأ بهذملا ىف فالخال نأ یرفیلا کحو « رطملا ةاكز لع

مزلت له رقلا نع رجم اذإ اف نيهجو ىدرواملا ىكحو « كلذ ىف فالخلا جك نا
 ىلا دالبلا برقأب وأ هدلبب هتميق ه

 ىف نعط نم مبنف : ىتش راذعأب ةارصملا كثدحي ذخألا نم ةيفنحلا رذتعاو . ةبانحلا لاق یاثلاب و ؟ هيلإ رتلا ايف

 افلا هاور ا ذخ وب الف ةب احصاا ءامقف نم هريغو دوعسم نباك نكي ملو ةريره ىنأ ةياور نم هثوکل ثيدحلا

 سايقلا ةفينح وبأ كر دقو « هيلع درلا فاكن نع ىنغ هتباكح قو « هن هب هلئاق ىذآ مالک وهو « ىلجلا سايقلل
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 ةنكنلا هذه نأ نظأو « كلذ ريغو ةالصلا ىف ةبةبقلا نمو را ذيبنب ءوضولا ىف اک هلاثمأو ةريره ىبنأ ةياورل ىلج ا
 يأ ثيدح قفوب ىفأ دق دوعسم نبا نأ ىلإ هنم ةراشإ ةريره ىبأ ثيدح بقع دوعسم نبا ثيدح ىراغخباا در وأ

 ىف قاعمساا نبا لاقو . كلذ ىف ىلج لا سايقلا دوعسم ربا فلاخال تباث كلذ ىف ةريره ىبأ ريخ نأ الولف ةريره
 ةريره وبأ صتخا دقو « ةلالضو ةعد وه لب هلعاف نالذخ ىلع ةمالع ةباحصلا بناج لإ ضرعتلا : « مالطصالا د
 ىلاوخا نا  هلوق هيفو  اضيأ عويبلا لوأ قو لعلا باتکیف مدقتلا ىنعي هل بر هللا لوسر ءاعدل ظفحلا ديزمب
 . ثيدحلا ءاوسن اذإ ظفحأو اوباغ اذإ دهشأف ملت هللا لوسر مزلأ تنكو قاوسألا, قفصلا مهلغشي ناكني رج اهملا نم
 یناربطلا هجرخأو « ربع نبا ثيدح نم دراد وبأ هجرخأ دقف « لصالا اذه ةياورب ةريره وبأ درفني مل كلذ عم مث

 «ىزملا فوع نب ورع ثيدح نم تايفالخلا ىف قبلا هجرخأو « سنأ ثيدح نم ىلعي وبأو , هنع رخآ هجو نم
 ةبج نم «ةوبثو هتمص ىلع عجب ثيدحلا اذه :ربلا دبع نبا لاقو « مسي مل ةباحصلا نم لجر ةياور نم دحأ هجرخأو
 حمقلاو ةرات هيف رگلا رک ذل برطضم ردح وه لاق نم مهم و عامل ةقيقحال اشا هب ذآ ل نم لتعاو « لقنلا

 ةحيحصلا قرطلا نأ باوجلاو . ىرخأ ءانالابو ةرات نياثملا وأ لشاب و ةرات عاصلاب هرابتعاو  ىرخأ نبلا و ىرخأ
 ىلاعت لوڪ نآرتلا موممل ضراعم وه لاق نم مهنمو . حیحصلا هب لعيال فيعضلاو « مدقت اک ابیف فالتخا ال
 لثلاب نمضت تافلتملاو , تابوقعلا ال تافلتلا ناض نم هنأب بيجاو € هب متبقوعام لث اوبقاعف متبقاع ناو )
 هيعدم عم خسنلا ىلع ةلالد الو « لاتحالاب تیثیال خسنلا نأب بقعتو ؛ خوسنم وه لاق نم مهلمو . لثلا ريغبو

 نم هريغو هجام نبا هجرخآ ثيدح وهو , ناب نيدلا عيب نع ىهنلا ثيدح : ليقف خسانلا ىف اوفلتخا مهنال
 راض ةئيسف رم نم عاصب مزلأ اذاف « ىرتشملا ةمذ ىف انيد ريصي ةارصملا نبا نأ هنم ةلالدلا هجوو , سمع نبا ثيدح
 ىف عرش اع رملف لزنتلا لعو ٠ نين دحلا قافت اب فيعض ثيدحلا نأ بقعتو « ىواحطلا باوج اذهو « نيدب انيد

 ثيدح هتان ليقو « نيدلاب نيدلا نم هنوك ىف نيعتي لف دوجوم ريغ وأ ادوجوم نإللا ناك ءاوس بلحلا لباقم
 ةاشلا تالضف نم ةلضف نبللا نأ هنم ةلالدلا هجوو «ةشئاع نع نتسلا باععأ هجرخأ ثيدح وهو « نایضلاب جارخلا »
 « اضيأ ىواحطلا هاكح ؟ مئابل اهلدب مرغي فیکف هل نوکت امتالضف كلذكف یرتشلا نامض نم ناكل تكله ولو

 « الع لیلد ال هدعب هل وکی وعدو ؟ حجارلا ىلع حوجرملا مدقي فيكف قافتاب هنم حصأ ةارصملا ثيدح نأب بقعتو
 دقءلاف لخدي ملو دقملا هيلع درو ىذلا نبللا ةمارغب لب هكلم ىف ثدحام ةمارغب موي مل ىرتشملاف لزعتلا ىلعو
 لبق ةعورشم تناك دقو «لاملاب ةبوقعلا عفر ىف ةدراولا تیداحالا هان ليقو . ضراعت اذه ىلع نيثيدحلا نيب سيلف

 بيعش نب ورع ثيدحو « هلام رطشو اهوذخآ اناف  ةاكرلا عنام ىف هدج نع هببأ نع ميكح نیزپب ثيدح یناک كلذ

 ثيدحل . نايأ نب یسیع باوج اذهو « نئسلا ىف امهالكو هيلثم مرفی نيرجلا نم قرسب ىذلا ىف هدج نع هيبأ نع
 نم ناك ولف « عئابلا نم تدجو اما ةيرصتللا نأب ىواحطلا هبقعتو « ةخوسنم اهلك یهو ليبقلا اذه نم ةارضملا
 ثيدح هخسان لاق نم مبنمو . اقرتفاف ىرتشملا می رغت ىضتقي ةارصلا ثيدح نأ ضرفلاو « ميرغتلا همزلل بابلا كلذ

 نأ تبثف رايخلا عطفت ةقرفلا نأ هنم ةلالدلا هجوو ۰ عاجش نب دم باوج اذهو « اقرفتي ملام رايح اب ناعيبلا ,
 نم ةارصملا ىف یذلا رايخلا نأب ىواحطلا هبتعتو « رايخلا عيب الا  هلوقب عراشلا هانثتسا نمل الإ اهدعب رايخ ال
 هب نوجتحي مث سلجلا رارخب نولوقبال مهنأ بيرغلا نمو « ةقرفلا هعطقتال بيعلاب درلا رايخو « بيملاب درلا یخ
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 مزلپ الف هب عوطقلا لوصالا ساقل فااخ وهو « نظلا الإ ديفيال دحاو رهخ وه لاق نم مهنمو ٠ هيف درب مل اف

 بلا اذهو « لوصألا سايق ةفلاخم ىفال لوصالا ةفلاخم ین وه اما دحاولا ريخ ىف فقوتلا نأب بقعتو « هب لمعلا

 امه ةقيقحلا ىف ةنسلاو باتکلاو « سامقلاو عامجالاو ةنسلاو باتکلا لوصألا نأ ليلدب لوصآلا سايق فلاخ اما

 حييحصلا ثيدحلا لب ؟ عرفلاب لصالا دري فيكف عرف سايقلاو لصأ ةنسلاف « املا نادودم نارخالاو لصالا

 خو عطقلا ديفي لوصآلا سايق نوکی ميلستلا ريدقت ىلعو ؟ هسفن فلا لصالا نإ لاقي فيكف هسفنب لصأ

 كلذ نع هلع ءانثتسا زاوجل هب عوطقم ريغ دحاولا خلا اذه فلاخع ال لصالا لرانتف « نظلا الإ ديفبال دحاولا

 ربا تي ىتم : ىناعمسلا نبا لاو ؛ ماقلا اذه ىلع درلا ىف هب كسم یوفآ اذهو : ديعلا قيقد نا لاق . لصالا

 امهدحأ در زوحي الف هفلاخ ناو كاذف هقفاو نا هنال رخآ لصأ ىلع هضرع لا جاتحي الو لوصأآلا نم الصأ راص

 یدنع لوآلاو : لاق نأ ىلإ « فالخ الب سايقلا ىلع ةمدقم ةنسلا ناف قافتاب دود وهو سايقلاب ربخلل در هلال

 لذغتلا دقت ىلعو . لعأ ىلاعت هقاو اهلع ةمدقم ةئباثلا ةنسلا نل ةمزال تسول اهنكل ةسيقألا ميلست ةلأسملا هذه ىف

 لوصألا نم مولعلا نأ اهدحأ : هجوأب اهونيب ةفلاخلا نم هيلع هوعدا ینلا نآل لوصالا سايقل فلاخ هنأ لسن الف

 نمضیلف اموقتم ناك ناو نبللاب نمضیلف ايلثم نبللا ناك نا انیهو « ةميقلاب تاموقتلاو للا تايلثملا ناض نأ

 لب لاب هتيد ىف نمضي رحلا ناف « رصحلا عنم باوجلاو . لصالا فلان رای انومضم انه عقو دقو « نيدقنلا دحأب

 فلتأ نكةلثاملا ترذعت اذإ ةميقلاب لثلا نمضي دقف ادرطم نیل لثماب لثملا نامضف اضيأو . ةميق الو الثم تسيلو

 نومضملا نوكي نأىضتقت دعاوقلا نأ اناث . ةلئاملا رذعتل رخآ انبل اهنيل ءازاب لمج الو « اهتمدق هيلع ناك ان وبل ةاش

 عنم باوجلاو . سايقلازع جرفت عاصلا وهو دحاو رادقع انه ردق دقو « فلت كلذو فلانلا ردقب نامضلا ردقم

 « هفالتخا عم نينجلا ىف ةردقم ةرغلاو « رغصلاو كلاب ابقالتخا عم ردقم اهشرأف ةضولاك تانومضلا ىف يممتا

 ةدعاقلا كلت ىلع ةحلصملا هذه مدقتو « زجاشتلا عطقل نيعم ءىشب ردقباف عزانتلا هيف عقب ام لك نأ كلذ ىف ةكحلاو

 ولو « ىرتشملا ىلع هريظن بجوب ىتح هرادقم فرعي لف دقملا تقو دوجوملا ناللاب طلتخا دقملا دعب ثداحلا نبللا ناف

 هردقو ماصخلاو عاذألا عراشلا عطقف , ماصخلاو عاذتلا ىلإ یضفال اهدحأ ريدقت وأ امهربدقت ىلا لكوف هرادقم فرع

 ليكم وهو نإللاكك اذ ذإ مهتوق ناك هن اف نالل ىلإ ءایشالا برقأ رقاب هرب دقت ناكو . ةموصخلل الصف هنايدعتي ال دح

اتقي امهنمالك نأ ىف اضيأ اکرتشاو ءاليكم اتاتقم اموعطم امہنم دحاو لک نوک ىف اكرتشاف تاتقمو نیلاک
 ںیغب هب ت

 ةقللا لصأ نم هيلع دوقملا نم ءزج بهذ دقف دقعلا دنع ادوجوم ناكنإ فلاتلا نیل نأ اهثلاث . جالع الو ةعنص

وجوم هنم ناكاف اطلتخم ناک ناو « هنمضي الف ىرتشملا كلم ىلع ثدح دقف درلا نم عنام كلذو
 ناك امو دقعلا دنع اد

 انهو عنتم الف الو بیملا مالعتسال نكي مل اذإ صقنلاب درلا عنتم امن] لاقي نأ باوجلاو , هنامض بحي مل اثداح

 سلجا رایخ اذكو ثالثلاب ردقيال بيعلا رايخ نأ عم الث هيف رايخلا لمج ىف لوصالا فلاح هنآ ابعيار . كلذك

 نأ برغتسي الف ةلئاع نع هلصأب درفنا ةارصلا كح نا باوجلاو « هتيثي نم دنع ةيؤرلا رامخو هب لوقب نم دنع

 ابلاغ سيلدتلاب عمتجلا نبلا نم ةقلخلا نبل اهب نيبقي ىتلا ىه ةدملا هذه نأ هيف ةكملاو ؛هریغ ىلع دئاز فصو درفنب

 مالعتسال سيلف سلجلا رایخ امأو « ةدم ىلع فقوتي الف بيعلاو ةيؤرلا رايخ فالخم , بيعلا مالعتسال تعرشف

 اذإ ايف ضوعملاو ضوملا نيب عملا هب نخالا نم مزي هنأ اسما . اهريغو ةارصلا يف رايخلا نيب قرفلا ربظف « بيعلا



 ۳۹۷ ۲۱۵۰ - ۲۱ (۸ شیدا

 نالا نع ضرع را نأ باوجلاو . ابن رادقم وه ئذلا عاصلا نم هيلا عجرت اهناف رمت نم اعاص ةاشلا ةميف تناك
 دف اعاص ابعم درتسا اذان عاصب ةاش یرشا اذا ايف ابرلا ةبعاقل با هنأ اوسداس . هورکذام مزار الف ةاشلا نع ال

 « خوسفل ال دوقملا ریتم اما الا نأ بارجلاو « عاصب اعاصو ةاش عاب دق نوكيف نما وه ىذلا عاملا عجرتسا
 . ضبقلا لبق قرفتلا زاج هنيعب دةملا اذه ىف الي قت ولف , ضبقلا لبق اةرضتب نأ حي مل ةضفب ابهذ اميابت ول امهنأ ليلدب
 اهتارف عم ا] لديلاب نمضنال نايعالاو « ادرجوم نإللا: ناك اذإ ايف اهئاقب عم نارعالا نامذ هنم مزل هنأ اهعباس
 رذعت و دعا دعب كداحلا نيللاب هطالتخال « هدر رذءت هنکد ادوجوم ناك ناو نالا نأ باوجلاو : برصغالك

 بيع ريغب درلا تابثإ هنم مزاب هنأ ابنما . درلا رذمدل هثیع ءاقب عم هتمیق نمضي هناف بصغلا دعب قبالا هبشأف هزيم
 نأ باوجلاو «ةيرصت ريغ نم درلا هب تبث ابيع ناكول نبللا ناعقنف بيعلا امأو دجوي لف طرشلا امأ « طرش الو
 ٠ اضيأو « درلا هل ناك یرتشلا هيلع علطا اذاف ىرتشملا لع ريغب اهل هعمج ام ةرئاد ىحر عاب نکس ال دل اب تہب رادخلا
 دقفل درلا هل تبشف هفالخ سالا نیبتف كلذ هل طرش عئابلا نأكف ام ةداع هنأ نظ انیل !.ولم اعرض ىأر ال یرتشلاف
 امال سالا نايف ةفص ىلع یرتشلا رهظآ اذاف هلعفب ةراتو هلوقب ةدات عیب ةفص ربظب عئابلا نال یونعلا طرشلا
 ةفصلا ىلع ءانپ هلام لذا یرتشلا ناف , لدعلا ىضتةمو سايقلا ضحم وه اذهو رايخلا هل عرشف هيلع سلد دف ناك
 اولعر قوسلا لا ! وطب نآ لوق مهم یرتشاو اوقلت اذإ نایکرال رابحلا عراشلا یبئا دقو . عئابا هل اهروظأ ىلا
 حي ثيدحلا لاق نم مهمو . سيلدتلاو شغلا نم هيف اد نكلو . طرش ىف فاخ الو بيع كانه سیل و رعسلا
 بلغت انآ طرشب ةاش ىرتشا اذإ ام وهو ةصوصخم ةروص ىلع لوم وه امنأو خس الو ةلع الو هيف بارطضا ال
 لطب اقدتی ل ناو دقما حص رايخلا ةدم ىف هطافسا ىلع اقفتا ناف « دساف طرشلاف رارخلا ای طرشو لاطرأ ةسمخ الثم
 « ةيررصتلاب كسلا قيلعت ىف رهاظ ثيدحلا نأب بقمتو , ذئموي نیل ةميق نا هال رثلا نم عاصلا در بجدو دقملا
 ظفلف اضيأو « فيسعتم ليوأت وف ال مأ ةيرصتلا تدجو ءاوس طرشلا داسفب هقيلعت ىضتقي لئاقلا اذه هركذ امو
 هيلع مومعلا رصق ىعدا نم جاتحيف مومعلا كلذ دارفأ نم درف همیلست ريدقت ىلع هوعدا امو . مومع ظفل ثيدحلا
 رايخلا توبث ف لصأ و  شفلا نع ىمنلا ف لصأ ثيدحلا اذه : بلا دبع نبا لاق. هل دوجو الو كلذ ىلع ليلدلا
 ميرحت ىف لصأو  مابأ ةثالث رای ةدم نأ ىف لصأو « عيبلا لصأ دسفيال هنأ ىف لصأو « بيعب هيلع سلد نم
 ةبالخلا لحت الو ةبالخ تالفحما عيب » اعوفرم دوعسم نب نع هجام ناو دحآ ىور دقو. اب رابخلا توبثو ةيرصتلا
 نم ةبيش ىبأ نبأ یورو« حح دانساب افوقوم قازرلا دبعو ةبيش ىبأ نبأ هاور دقو « فعض هدانسا قو « لس
 ناكول اهنم ءايشأ ىف هب نولئ الا فلتخا و . حیح هدانسإو « ةبالخ ةي رصتلا : لاقي: ناك لاف مزاح ىبأ نإ سيق قیرط
 اذه ىف ةريره ىبأ نع ةمركع ةياور تبثال هنأ حجربو « ةيعفاشلل هجو هيف ؟ رابخلا هل تبثي له ةيرصتلاب الاع
 ةداع ةارصلا نل راص ولو . ثيدحلا « ةارصم اهنآ معي لو ةارصم ىرتشا نم » هظفل ناف ىواحطلا دنع ثيدحلا
 اهرص وأ اهسفنب تلفحت ول ابنمو . نيتلأسملا ىف ةلبانحلل افالخ اضيأ مه هجو هيف ؟ درلا هل له هترثك ىلع رمتساو
 رابخلل تبثم بيعلا نال هتبئآ ىنمملا ىلإ رظن نف : فالخ هيف ؟ مكحلا كلذ تبثي لبف اهعاوف هل ادب مث هسفنل كلاملا
 ناز دمعلا ةلاح وهو هدروع هصخ سايقلا نع جراخ ةيرصتلا مح نأ ىلإ رظن نمو < عئابلل سيلدت هيف طرتشي الو
 له محل هنأ هل ربظ مث كلذ ىلع اهارتشافانبل ىرتشملا هنظو ا |ءولع عرضلا ناك وا ابنمو . طقف اهل وانت امنا یبا



۳۸ 
 عوببلا باتك- مه

 ؛ اسلح دعب اب بيع ىلع علطا مث ةارصم ريغ ىرتشا ول ابتمو . ةيكل املا ضعب امهاکح نابجو هيف ؟ رابخا هل تبش

لدب دري لیقو , هعمجم ىنتعم ريغ ليلق هنال انام درلا زاوج ىلغ ىعفاشلا صن دقف
 درب ىوذبلا لاقو « ةارصملاك يللا 

 نع باوبأ ةعبس دعب « نابکرا قلت نع یه باب » ىف ىنأيس ( رمتعم انئدح ددسم انئدح ) هلق . رمت نم اعاص

ىف هنع فنصاا هركذف نيخيش نع هدسم دنع ترا ن و« عیدز نب دیزب نع ددسم
 رمتعم نع هقايسو « نيعضوم 

 هلوق ٠ احلا ىوس نوب رصب دانسالا لاجرو , یدهلا وه ناثع وبأو « ىمينلا نايلس وه (ىبأ تعمس) هلوق مآ

 نع شک الا هاور اذ. كم (عوببلا قلت نأ ب ىنلا ىهنو « رمت نم اعاص اممم دريلف اهدرف ةلفع ةاش ىرتشا نم لاق)

 هعفر نأ ركذو اعوفرم رمتعم نع ذاعم نب هللا ديبع قيرط نم یلیعاسالا هجرخأو , افوقوم ناجلس نب رمتعم

 نع ىبنلا ثيدحو « دوعسم نبا مالك نم فوقوم ةلفحلا ثيدح : انه اک هنع ناباس باد شكأ-هاورو « طلغ

 ىلإ داشآو  لیعامسالا هجرخآ اعوفرم دانسالا اذهب هاو رف ىميتلا ناماس نع رحالا دلاخ وبأ مهفلاخو. عوفرم قلتلا

 ىلع ةيعملا لمحت وأ « ةيعلا ةقيقح المع « اهعم دريلف » هلوق ةنرقب , اهدر دارأ ىأ ( اهدرف )هلوق . اضيأ همهو

ماسآو) ىلاعت هلوةكةيدعبلا ىن عم تدرو دقو . لي وأت لإ درلا جاتص الف ةيدمبل
 ف هل ٠ ةيالا ( نابلس عم ت

احلا عیب ىلعو باوبأ دعب هيلع مالكلا یا ( نابكرلا اوقلت ال كلام ةءاور
 ىلع مالکلا یضمو « ابیرق ىدايلل رض

 هتداعا نع ىنغي ام ةبرصتلا ىلع مالكلا ىضمو « شجنلا لغو عسیلا

 رم نم عاص اقع قو رسا در ءاش نا تاپ - ۵

 E یا "نأ دایز ینربخأ لاق رج نا انريخأ لا انت دح ورمع نادم اشو - ۰۱

 ۳ یرشا نم » و نا لوسر لاق : لوق ع هلا "یر ةريرهابأ مهت هنأ هربخآ دیز نب نهرا

تبلح ىف اهطخَس ناو ¢ ایکسمأ اییضر ناف 6 اییلتخاف دارم
 6 03 نم عاص اه

 «بولحلا ةدارا ىلع حتفلا زوجي و لعفلا مسا هنأ ىلع ماللا نوکسب ( اهتيلح ىفو ةارصملا در ءاش نا باب ) هلق

 بل ىف ةقيقح ةبلحلا نال نا ةلباقم ىفال بل ةلباقم ىف قلا نأ مزح نبا معزو , ةبلحلا لباقم رقلا نأ هرهاظو

اعم نيللاو رقا در بحي لاق كلذلف ىلوأ ةتيقحلا لع لاو نا ىف زا
 دم انئدح ) هلق . دوپمبا نع كاذب ذشو 

تسملا نع ىنادمحلا نحرلا دبع ةياور ىف عقوو « بوسنم ريغ رثكالل اذک ( ورع نبا
 هايج نب ورم نب دمع » ىلم

 نب دم انثدح » یربرفلا نع هوبش نب ىلع ىبأ ةياود فو « ىربرفلا نع هتياور ىف ىتاجرجلا دحأ وبأ لاق اذكو

 «جینز فورعلا یزارلا ناسغ وبأ وربع نب دمع ةنأب ىنطقرادلا مزجو « نوقابلا هلمهأو < ةلبج نبا ىنعي وربع

 ( ىلا انئدح) هلوق . لعأ هاو ء ىلوأ لوألاو « ىخلبلا قاوسلا وربع نب دمت هاب ینابالکلاو الا مزجو

سا و الب هنع هتياور یتأتسو یراخبلا اشم نم وهو « يهارب] نبا وه
 هلوق ۰ « دابا رضاح یرتشی ال باب » ىف ةط

 قوق نم هالوم دیز نب نمحرلا دیعو « ضايع نبا وه ( انباث نأ ) هلوق . ىناسارخلا دعس نبا وه ( دايز ینربخآ )

قا عاص نأ هرهاظ ( اهياتحاف ةارصم اينغ یرتشا نم ) هلوق . باطخلا نبا ىأ
 هلوق ٠ مدقت اک بلحلا ىلع فقوتم ر

 شا نم د هلوقل رثك أ وأ ةدحاو تناك ءاوس ةارصملا لباقم ىف رقلا عاص نأ هرهاظ ( رمت نم عاص اهبل نف )



 ۳۹۵ ۲۱ ۵ +. ۱ ثيدحلا

 یایلعلا کا نع لاطب ناو ۰ ثيدحلا لمعتسا نع رل دمع نا هل و « ۳3 نم عاص اهتيلح یف » لاق 2 ءاهغ

 مشبتسلا نم : یرزالا لا یح اعاص ةدحا و لک نع درب ةيكلاملا شكأ نعو :؛ ةلب انحلاو ةيعفاشلا نع ةمادق نباو

 نأ نم مدقتام ىلإ ةيسالاب رفتغم كلذ نأب بيجأو : ةدحاو ةاش نبل فاتم مرغ اك ةاش فأ نبل فلتم مرغي نأ
 نأ مولعملا نمو , ریثکلاو ليلقاا ىوتساف مداختلا دنع هيلا مجرب ادح لعجل عاذنلا عطق عاصلا دابتعا ىف ةكملا
 0 رک مأ نا لق ءاوس عاصلا سل اف لد مهد ار ایم الحا فات ةدحأولا ةقانلا وأ ةدحاولا املا نبل

 معأ ىلاعت هاو ۰ ت رثك وأ ةارصملا تلق ءاوس ربتعم وه كلذكف
 Ge فک ا ہل 50 1 لو

 ان زا نم در ماش نإ : حيرش لاقو . یازا دبعلا م صا - 1
 ةر ره ىبأ نع هيبأ نع رنا دیعس یت دح لاق تیللا ان دح فو "نب هل دبع شرم - ۲ -ٍ 0 2 و - ۲ 0 7 : 1

 نإ م « بری الو اه لجياف اهانز نیبتف ةمالا تار اذإ » كج ىنلا لاق : لوقي همه هيأ هنع هلا ىضر ۰. 2 و ۰ ۰ i 2K> کیا ِ هال < ۳ )و رب 2: تھ

 « رمد نم لب ولو اميل لالا تاز نإ "مث بری الو اهذلجلف تنز
 [ ۹۸۳۹ ۲ 3۸۳۷ Toso ۲۲۳۸ ۲۳۴۳ 6۲۱۰۳ : ىف هفارطآ - ۲۱۵۲ ثيدحلا ]

 ىبأ نع نا لرع ن نا ديب نع باوش نا .نع كلام و لاف لیعاعا شم ااه: ۳

 نإ : لاق نصخم مو ترا ةمألا نع لس هب رْثا "لوسر نا » امنع لا يضر دلاخ نب ديزو ةريره
 لعب أ یردآ ال : باعث "نیا لاق . « ريض ولو اهوعيبف تر نا مث « اهودلجاذ تر نإ 7 ,اهورإ اف تر

 ةمبا را وأ ةثلاثلا
 [ 2۸۲۸ < ۲۵۰5 2 ۲۱۳۲: ىف هنارطآ - ۲۱۵4 ثيدحلا ]

 ديعس هلصو ( انزلا نم در ءاش نأ حرش لاقد ) هلق هبيع نایب عم هزاوج ىأ ( قازلا ديعلا عیب باب ) هوق

 ىلا هصاقن . یرتشذا كاذب معي لو ترج تناك ةراج لجر نم یرتشا الجد نأ نيريس نبا قيرط نم روصنم نبأ
 ءاهدلجيلف ةمآلا تن ز اذإ » ثيدح بابلا ف فنصلا دروآ مث . يح هدانساو « انزلا نم در ءاش نإ : لاقف خرش
 زاوج ىلع لدي هناف « رعش نم لیحم ولو اهعبيلف هرخآ ىف هلوق هنم ةمجرتلا دهاشو ¢ نیہ ج و نم ةد وأ كيدحلا

 باتك ىف فوتسم هيلع مالكلا ىن أ يسو , رعش نم لبحب ولو هلوقا عيبملا ف بيع انزلا نأب رعشيو « یازلا عيب
 ناب مالعالاو « اهلعف حیبقت ىف ةغلابملا ةينازلا ةمآلا عريب مالا ةدئاف : لاطب نبا لاق . ىلاعت هللا ءاش نإ دودحلا
 ابدس نوكي كلذ لعلو « انزلا ةدواعم نع امل ارجز ديس دنع قبتال اهتأو « ادبأ عيبلا الإ اهل ءازج ال ةينازلا ةمالا
 هتل ان وصبي وأ هسقما افعي وأ ىرتدملا اجو نأ امإ اهفافعال

 ءاسنلا مم مسيبلاو ءا رشلا اب كا
 لا ىضر ”ةشئاع تلاق ريب لا ”نب ةورع لاق "یرهژلا نع بیش انربخآ ناملا وبأ شرو - ۰ ١ 7 ی ےک 0

 قتغأ نمل هال وا امن اف قتعأو ى رشا : قلب هللا لوسر لاقف هل ترک ذف ا ولا لوسر يلع لخد » اهنع

 ىرابلا عف « ج ج 0 - 6
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1 
 ى

 ىف سبل ”طورشأ نوطرتشب سالا ”لابام : لاق مث هلأ ره اع هللا ىلع ناف كيلا م و ىبلا ماق م

 « وأو 'قحأ للا ”طرش « طرش نام طرتشا ناو « زا وهف هلل باتكى سيل ارش طرتشا نم هللا باتک

 ضر ربع نب وا دبع نع ”ثعدحم فان تمم لاق انه“ اندح دابع نأ ن نا اشو - ۹

 اهوميبب نأ اوب مهم : تلاق ءاج الف « ةالصلا ىلإ جر « ةربر تماس اهنع لا یضر ةثئاع نأ »اع ا

 ؟ ادبع وأ اجور ناك رخ + مفانل تاق . < قتعأ نمل هال امإ : مع ءئنلا لاف مال لا اوط رشي نأ الإ

 ىنيردي ام : لاقف

 [ ۱۷۰۹۰ ۱۷۵۷ ¢ 2۷۵۲ ¢ ۲02۲ ۲۱3۹ : ىف هفارطأ - ۲۱۰٩ ثيدحلا]

 مالکلا ىتأيسو « ةريرب ءارش ةصق ىف ربع نباو ةقئاع ثيدح هيف دروأ ( ءاسنلا عم عيبلاو ءارشلا باب ) هلوق

 ىف تسيل اطورش نوطرتشي لاجر لابام » هلوق هنم ةمجرتلا دهاشو « ىلاعت هللا ءاش نا طورشلا ف قوتسم هيلع

 ىف هلوقو . هِي ىنلا جوز ةشئاع عم اذه ىف مالكلا ناكو « لاجر عم تناك ةعيابملا ةصق نأب هراءشال « هلا باتک

 له ةريرب جوز ىف فالتخالا ركذ ىتأيسو ؛ هلع ىرارلا مامه لوق وه« حا عفانل تلق » رمع نبا ثيدحح رخآ

 « دابع يأ نبا ه ملا دنع قو دنسلا لوأ ناسحو . لامت هللا ءاش نإ حاكنلا باتک ىف ادبع وأ ارح ناك

 دحاو امهو « ناسح نب ناسح » هريغ دنعو

 ست ادم ع سس 0 2 -

 ؟ هخصنپ وأ هنیبپ لهو ؟ رجآ ریقب دابل رضاح عیب له اپ - ۸

 هم هيف سخرو 4*۰6 حّسنيلف هاخآ © دحآ حس اذإ » لب * لا لاقو

 لوقي نا ىضر ارب رج ةتسمس سیق نع ”ليعامسإ نع نایفس انت دح فا دبع هب لع اتش - ۷

 تاك زا ءاتيإو « قالصلا ماقإو « هلا لوسر ًادح نوا "الإ هل ال نأ ةداهش ىلع هلو هلا لور تمياب »

 « لس لكل حصنلاو « ةعاطلاو مملو

 26 ال و متلي شا لوسر .لاق : لاق امهنع "هلل "یضر سابع
 : لاق . « دابل تضاح عبي الو « نايك لا

 راسم 4 نوکیال : لاق ؟ « دابل طاح عيبيال 0 هلوقام : سابع نال ”تاقف

 [ 737746 ۲۱۹۳ : ىف هافرط - ۲۱۸۸ ثيدحلا]

 ىبنلا فنصملا لمح : هريغو رينملا نبا لاق ( هحصني وأ هنسب لهو « رجأ ريغب دابل رضاح عبي له باب ) هلوق

بلا وهو صاخ ىنعم ىلع ىدابلل رضاحلا عیب نع
ذ یوق و « سابع نبا ريسفت نم اذخأ رجالاب عي

 ثيداحأ مومعب كل

 كلذ ىضتفاف ةرجالا ليصحت هضرغ امتاو الاغ عئابلا حصن هضرغ نوكي ال ةرجآلاب عربي ىذلا نال «ةحبصتلا نیدلا »



 ۷۱ ۲۱۵۷-۲۱۵۸ ثيدحلا

 قلعلا ثيدحلا قرط ضعب ىف ىتأيس ام هدب ویو : تلق . ةحيصنلا باب نم ةرجأ ريغب ىدابلل رضاحلا عيب ةزاجإ
 ىلع هل ةيولحب مدق هنأ هثدح ايبارعأ نأ » کلا لاس قيرط نم دواد وبأ هجرخآ ام كلذكو « بابلا ثيداحأ لوأ
 كعيابي نم رظناف قوسلا ىلإ بهذا نکا و ءدابل رضاح عيدي نأ ىبن ر ىنلا نا : هل لاقف هللا ديبع نب ةحلط

 ثيدح نم فرط وه ( هل حصنیلف ءاعأ کدحآ حصنتسا اذإ قل ىنلا لاقو ) هلوق .« كاهنأو كرمأ/ىّتح یرواشف

 اوعد : لَ هللا لوسر لاق لاق ىبأ ىنئدح د هيبأ نع ديزي ىلأ نب كح نع بئاسسلا نب ءاطع ثيدح نم دمحأ هلو

 ری نب كاملا دبع قيرط نم قبلا هاورو « هل حصنيلف لجرلا لجرلا حصنتسا اذاف « ضعب نم مهضعب هللا قذري سانلا
 رضاح عیییال د ظفلب ریبزلا ىلأ نع ةمثيخ ىبأ قيرط نم لسم هجرخأ دقو ؛ هلثم اعوفرم راج نع ديبزلا ىبأ نع
 ديع هلصو « یدابلل رضاحلا عیب ىف ىأ ( ءاطع هيف صخدو ) هلوق . « شمب نم مهضعب هللا قز.« سانلا اوعد دابل

 هل عيبأ فارعآ نع هتلأاس د لات حابر ىلأ نب ءاطع نع مثخ نا ىأ نامثع نب هللا دبع نع ىروثلا نع قازرلا

 نأ لب هللا لوسر یمن اما » لاق دهاجم نع حيجن ىلأ نبا قيرط نم روصنم نب ديعس هاور ام امو « یل صخرف
 لاقف . مويلا حلصيال : ءاطع لاقف . سأب الف مويلا امأف « مهترغ نودلسملا بيصي نأ دارأ هلال دال رضاح عددي

 لمحي نأ ءاطع نع نيتياورلا نيب ممباف , « هل عيبيس الإ ةيدابلا لهأ نم هل نا هاتأ ول الإ دمع ابأ ىرأام : دهاجم
 مومعب اوكسم و ةمينح وبأ كلذ ىف دهاجم لوقب ذخأو « بسنام دهاج هيلا بسن اذهلو هيزثتلا ةهارك ىلع اذه هلوق
 همومع ىلع « ةحيصنلا نيدلا » ثيدح روهملا لمحو « ىلا ثيدحل خسان هنأ اومعزو « ةحيصنلا نيدلا ه و هلوق

 صیصختب امهیب ىراخبلا عمجو « لاتحالاب تبّثيال خسنلاو ماعلا ىلع ىضقيف صاخ وهف ىدابأل رضاحلا عیب ىف الإ
 هللاو هدنع ىلا ىف لخدي الف الثم اذك رمسلا نأب هبلعیف هحصني نم امأو « راسمسلاک ةرجالاب هل عيب نك ىبنلا
 ق هيلع مالكلا مدقت دقو لسم لكل حصنلا ف ريرج ثيدح امهدحآ : نيثيدح بابلا ف فنصلا دروأ مث . لع
 اوقلت ال ) هلوق .دايز نبا وه ( د حاولا دبع انثدح ) هلو . سابع نبا ثيدح ىناثلاو « نامالا باتك رخآ

 نيتلمبم, ( اراس هل نوكي ال ) هلوق ٠ ابيرق هيلع مالكلا ىتأيسو «میبل » هتياور ىف ىييمشكلا داز ( نايكرلا
 نم ىلع بقعت ريسفتلا اذه فو « هريغل ءارشلاو عسيبلا ىلوتم ىف لمعتسا مث هل ظفاحلاو مالاب قلا لصالا ىف وه
 روكذم اذهف دلبلا لهأ هيلا جاتحي ايش ءالغلا نمز ىف ىدابلل سبب نأ رضاحلا ىهت دارملا نأب ىدابلاب رضاحلا رسف
 هيت ايف « لاحلا ىف تقولا رعسب ابعیب ديرب هتعلسب بيرغ دلبلا ,یجب نأ هتروص : مهريغ لاقو , ةيفنحلا بک ىف
 ةكراش نمو ىدابلاب اطونمکحما اولعجل « رعسلا اذه نم ىلغأب حيردتلا ىلع كل هعيبأل یدنع هعض : هل لوقبف ىدلب
 رارضإو رضاحلا رعسلا ةفرعم مدع ىف هكراشي نم ةب قحلأف بلاغلا هن وكل ثيدحلا ىف ىدابلا رکذ ام او لاق . هانعم ىف

 نعو « ادیق ةوادبلا ةيكلاملا لعجو « ةلبانحلاو ةيعفاشلا ريسفت اذهو « عسیلاب ردابيال نأب هيلع ةراشالاب دلبلا لهأ
 قاوسألاو حلسلا نامأ نوفرعي نيذلا ىرقلا لهأ امأف لاق « هببشي ناك نم الإ كلذ ىف ىودبلاب قحتلي ال كلام
 نأو ىبتلاب معلا طرشب مجرحتلا ىلع هنأ رورجلاف ىبنلا اذه ىف !وفلتخا : رذنملا نبا لاق . كلذ ىف نيلخاد اوسيلف
 . منع ل ىرضحلا ىلع ىودبلا هضرع ولف « ىودبلا ىلع كلذ ىرضحلا ضرعي نأو هيلا جاتحي ام بولجا عاتلا نوكي
 هذه شك أ : ديعلا قيقد نبا لاق « دلبلا كلت ىف ةعسلا عاتلا كلذ عيبب ربظب نأو ةجاحلا مومع ةيعفاشا ضعب دازو
 صصخم ربظب ثب ءافخلاو رومظلا ىلإ ىنعملا ف رظني نأ ىغبني ینلاو « ظفللا وأ حلا عابتا نيب رودت طورشل
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لا ةلالد مدعل ىوقي الف كلذ یدلبلا سمتلب نأ طارتعا امأف , ىلوأ ظنالا عابتاف نخ ثيحو« مىي وأ صنلا
 ظفل

 امأو « همدعو ىدلبلا لاؤ نيب هيف لاخلا قرتفيال یهلا 4 للع یذلا درضلا ناف < هدف ىنعملا دروظ مدعو هيلع

 كلذكف ةعسلا رومظ طارتشا امأو « همدعو روبظلا نيب طسوتف هيلا ةجاحلا وعدت ام ماعطلا نوکب نأ طارتشا

 لاكش] الف ىبنااب معلا طارتشا امأو ءدلبلا لهأ ىلع قزرلاو حبرلا تيوفت درج دوصقملا نركب نأ لامتحال اضيأ

 جاتحيو یوغبال اعبت ىعفارلا هركذ ام و اممومع ةعامج ركذي لو « رتعم هيلا سانلا ةجاح طرش : کیسلا لاقو . هيف

 ىلع ؟ حمي ال وأ ميرحتلا عم حصي له ةروكذملا طورشلا دوجو عم عسيبلا عقو اذإ امف اضيأ اوفلتخاو . ليلد ىلإ

 ةروپشلا ةدعاقلا

 رجأب دابل ”رضاح مهن نأ هرك نم باپ - ٩

 رانید ن لا دبع نب نمحرا دبع نع هوندا ىلع وبأ اقر حرابَص 6 هلا بع اش رس 5165

 هيو « دابل رضراح عیب نأ عقم ملل لوسر یه لاف اع نا تر چ نب ہلا دبع نع ىبأ یی دح لاق

 ۲ سابع نا لاق

 ف اک داسمسلاب كلذ رسف ثيح ىأ « سابع نبا لاق هبو ( رجأي دار رضاح عسبب نأ هرک نم باب ) هلوق

أ اذک ( دابل رضاح عسي نآ لس هلأ لوسد یب) هلوق . هلبق ىذلا ثيدحلا
 هيف سیل رمع نبأ ثي دح نم هدرو

 ريغب زوج و رجب زوج ال ىدابال رضاحلا عسب نأ فما دارأ : لاطب نبا لاق . ةمجرتلا ىف اک رجالا دييقتلا

 نأ ىعاذوالا زاجأ دقو : لاق رمع نبأ ثيدح قاطم هب دبق هنأكو < سابع نبا لوقب كلذ ىلع لدتساو « رجأ

 راشأ اذإ هال , هملع ريشي ال ةفاح يبأو ی رللا نعو . اعم ةراشإلا تسل لاقو ىدايلا لع رضاحلا ريشلا

 ىم امنإ هنال زاوجلا امهنم حجارلاو نابجو كلذ ىف ةرعفاشلا دنعو . هعاب دقف هيلع
 ةراشالا تسدلو هل حبلا نع

 نم الإ هرأ ل بيرغ درف رمع نبأ كيدح : ( هيبنت ) . ةراشالا زاوج ىلع لدف هحصب سالا درو دقو < ًامس

 لف معن بأ یلعو یلیعاسالا ىلع هجرخ قاض دقو « رايد نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نغ قئحلا ىلع ىنأ ةياور

هجرخآ ربع نا تودح نم فا هلو ¢ ىراخيلا قيرط نمالإ هاج رخت
نبا نع عفان نع كلام نع ىعفاشلا 

 ع 

 نیدانساب هقاس مث كلام نع ینعقلا هسبات دقو < یعفاشلا دارفآ ىف هودع : قوبلا لاق « أطوملا د قوه سیلو

 ىنعقلا لإ

 یرعشالو مئابل 'يهاربإو نیربس نا ههركو « ةرسئسلاب دایل رماح عرش ال بسا بس ۷ ۰

 ءارشلا ىنمت یهو « ابو ىل عب لوقت برعلا نإ : مارا لاقو

 هنأ بيسملا نب ديعس نع باهش نا نغ جرج نبا ىتربخأ لاق مه را نب کلا اش - ۰

 ص ےس 0 2 1 7 ےس ۵ س ا ١ ١ ۱ 2 11 ت

 الو ءاوشجانت الو هيخا عيب ىلع هرلا عتبي ال » ب هللا لوسر لاق : لوقي هنع لا ىضر ةريره اب مع

 « دابل "رضاح می

 نا يضر كلام سنا لاق دمع نع نوع "نا ان فام ادتدح شل نی دع ششم - ۱



Vf ۲۱۹۵ - ۲۱۲۰ ثددحلا 
 ی ا تر سس ست ج ستتاف

 « دايل ”ضاح "يدي نأ انیهن » هنع

 « ءارشلاو عيبلا ىف عيبلا ظفلل الامتسا وأ هل عيبلا ىلع اسايق ىأ ( ةرسسلاب دابل رضاح ىرتشيال باب ) هلوق
 هانعم ناف « ضعب ىلع مكضعب حیبیال مالسلا و ةالصاا هيلع هلوقل عمجا لثم ىدايلل ءارلا : ىلاملا بيبح نا لاق
 نیریس نبا لوق امأ ( یرتشلاو عئابلل مهار و ن ریس نا همرکو ) هلوق . ناتياور كلذ ف كلام نعو . ءارشلا

 رضاح عسیبیال : تلقف كلام نب سن أ تيقل » لاق نيرريس نبا نع ةمقاع نب ةبلس قيرط نم هحبح ىف ةناوع وبأ هلصوف
 دواد وآ هجرخأ دقو « ةعماج ةملك امن قدصو : دم لاق . , معن : لاق ؟ مل اوعاتبت وأ اوعيبت نأ متيهنأ « دابل

 الو ائيش هل عيبيال ةعماج ةلكىمو « دابل رضاح عيبي ال لاقي ناک » ظفلب سن أ نع نيريس نبا نع لالب ىبأ قیرط نم
 یل عب لوقت برعلا نا : يهاربا لاق ) هلوق ٠ احيرص كلذك هنع فقأ لف ىمخنلا وف يهاربا امأو « ًائيش هل عاتبي
 مث . ةهاركلا ىف ءارشلاو عيبلا نيب ةب وتلا نم هيلا بهذ امل الالدتسا هاربا هلاق اذه ( ءارشلا ىنعت یهو ابو
 قرط نع ليعامسالا ةباور ىف ( بارش نبا نع ) هلوق « ةديره ىلأ ثيدح امهدحأ : نشدح بابلا ف فنصلا رکذ
 وهو عاتبيال یبمشکلاو « شک الل اذک ( ءرملا عتببال ) هلوق . « باهش نا یربخا » جیرج نیا نع مصاع ىبأ

 نع) هلو «سنأ ثيدح امین . اوشجانتال لوق ىلع اذکو ۰ باوبأب لبق هيف ثحبلا مدقن دقو : یہا ىنعمي رخ
 نب دمع نع ديبع نب سنوي قيرط نم ناسنلاو لسم داز ( دابل رضاح عیب نأ انيبن ) هلو ٠ ریس نبأ وه ( دم
 نع دسبع نإ سنوي نع » رخآ هجو نم ىتاسنلاو دواد وبأ هاودو «هابأ وأ هاخآ ناك ناو » سنأ نع نيريس
 « مَ نا وه لوألا ةباورلا ىف مهبلا ىهانلا نأ ةباورلا هذ سب فرعو « هركذف « زب ىنلا نأ سنأ نع نسحلا
 يا لاق هلوق ةوق ىف هنأو عفرلا كح اذک نع انيبن ىباحصلا لوقا نأ حيحصلا بهذملا ىوقي وهو

 دود م "عيب نأو « نابك "را قل نع یبنلا بيسسإب - ۱

 زوجمال عادلناو ميلا ىف عادخ وهو ؛ الاع هب ناک اذا 2 صاع ”ةبحاص نأل

 نع ديعس ىلأ نب ديعس نع ی رمعلا ا عانا باهولا دبع انثدح راشب ”نب دمت اشو - ۲

 « دابل رضاح مب نأو ‹ تالا نع هی ینا یې »لاق هنع هلا ا
 آرام هل نوکی ال : لاقف ؟ دابل رضاح نمیبپ ال هلوق ىنعم ام : امبنع هللا ىطر سابع نبا ءَ 1 5 الاد  تلأس » لاق هيبأ نع سواط نبا نع ثرمعم انت دح ىلعالا دبع اندح رديل وا ن شايع اشو - ۳ ۰ ےک و و

 یضر لا دبع نع نامع ىبا نع ىعيتلا ىنثدح لاق عيرز نب ديزي ان دح د دسم اسو - 4 كا دو ل دو ی هم ان و ل ا ۳" ,

 « عوببلا ین نع إب ىنلا ىهن و : لاق . اعاص اہم ا/ريلف لف ىرتشا نم » لاق هنع هلا
 نأ امهع هللا یضر رع نب هللا دبع نع مان نع كلام انّريخأ فسوب نب لا دبع شرم - ۰۵

 « وسلا ىلا اهب طی قح لس اوت الو  ضب عيب ىلع ب "عیال » لاق یک رشا لوسر



 عويبلا باتك-؛ ۱ ۳۷
تسخیر نا

 بت 

 ىف عادخ وهو « الاع هب ناك اذإ مث صاع هبحاص نال دودرم هعبب نأو , نابكرا قلت نع ىبنلا باب ) هلو

 دنع كلذ لم نكل «داسفلا ىضتقي ىهنلا نأ ىلع ءانب دودرم عسبلا نأب فنصاا مزج ( زوحبال عادخلاو عيبلا

 ىلا هطرش رابخلا تبي و عيبلا مصيف هنع جراخ سآ ىلإ عجري ناك اذإ ام ال هنع یم ا تاذ لإ عجرب اف نيققحلا

 نوكي نأ كلذ نم مرلبال نکل و , حيحصف اعادخ هنوکب هيلع لالدتسالا و ام آ ايصاع هبحاص نوک امأو « هركذ

 « نابكرلاب رارضالا عفدلوه اما و هطئارشو هناكرأ نم «یشب لخم الو دقملا سمن ىلإ عجریال ىبنلا نال ادودرم عيبا

 ىلع دودرم عبببلا نا, ىراخبلا لوق لمحي نأ نكمي و « ةلبانحلا شعب و ةيكل املا ضعب هللا راص عيبلا نالطبب لوقلاو

 عمو اعادخ هيف ناف ةارصلا عيبب ضقانتلا همزلأو لیعاهالا هبقعت دقو < حجارلا فل اخي الف هدر عئابلا راتخا اذإ ام

لا نأ نيب یدابلل رضاخحلا عيب ىف لصف هنوک و « عيبلا لطبي مل كلذ
 اضيأ هيلع لدتساو چا نیش وأ رجأب هل عم

 بذكلاب امپعیب لطبي ملف لاق ءامهعيب ةكرب تقع اکو ابذک ناف د هيفف را عيب ىف ىضاملا مارح نب كح كيدحب

 « قوسلا لغد اذإ راحل اب ريصي هاقلت نمل ابعاب اذإ ةعلسلا بحاص نأ » حي دانساب درو دقو . بيعلل ناتکلاو

 ةيفنحلا بتتك ىف ىذلا : تلق . روپمبا ههركو قلتلا ةفبنحوأ ذاجأ : رذنملا نبا لاق , ةريره ىبآ ثيدح نم هقاس مث

 هاقلت نم ىعفاشلا لاقف : اوفلتخا مث . نيدراولا ىلع رعسلا سبتلب ناو ء دلبلا لهأب رضي نأ : نيتلاح ىف قلتلا هركي ۱

 نع ىت بين نأ » ةريره ىلأ نع نيريس نبا نع بويأ ثيدح هتجحو , رايخلاب ةعلسلا بحاصو ءاسأ دقف

 ىذمرتلاو دواد وبأ هجرخأ ثيدح وهو : تلق . « قوسلا ىتأ اذإ راخلاب هبحاصف هارتشاف ءاقلت ناف « بلجلا قلت

 نژ « بلجلا اوقلت ال ١ ظفلب نیس نبا نع ماشه قبرط نم لسم هجرخأو « بويأ قيرط نم ةميزخ نبا هححصو .

 لهو « رعسلا لعو قوسلا مدق اذإ ىأ «رابخلاب ومف » هلوقو < رابخلاب ومف قوسلا هديس ىتأ اذاف هنم یرتشاف هاقلت

 نأ اضيأ هرهاظو , ةلب انا لاق هبو لوالا امبمصأ « ناهجو ؟ نيغ عسل ىف هل عقب نأ طرشب وأ اقلطم هل تبني

 قوسلا له عفن ىلع كلام هلو : رذنملا نبا لاق . هعدخب نم هتنایصو هنع ررضلا ةلاذاو حالا ةعفنم لجأل ىبنلا

 رايخلا تبث هلال یمفاشلا ةجح ثيدحلاو : لاق ىعازوالاو ن ويفوكلا حنج كلذ ىلإو « ةعلسلا بر عفن ىلعال

 . كلذ ىلع مالكلا قأيسو « بابلا رخآ ىف روكذملا ربع نبا تیدح كلام جتحاو . ىهتنا قوسلا لهال ال عئابلل

 دبع نبا وه ( باهولا دبع انثدح ) هلق « ةريره بأ ثيدح اهلوأ : ثيداحأ ةعبرأ بابلا ف فئصملا ركذ دقو

 ناك ءاوس اقلطم قلتلا عنم هرهاظ ( قلثلا نع ) هلوق . ىربقملا وه ( ديعس ىبأ نب ديعس نع ) هلو . نقثلا ديلا

 انثدح) هلق ء سابع نبا ثيدح اناث . هيف ثحبلا قأيسو <« ال مأ مهنم ءارشلا لجال ناک ءاوس « ًاديعب مأ ایرق

ل و ارصتخ هاور اذك ( سابع نبا تلأس ) هلوق . ىلعألا دبع نبا وه ( ىلعألا دبع
 هنأكو « ركذ قلتلا هيف سي

کو « نابكرلا اوقلتال د هلوأ فو رمعم نع رخآ هجو نم نيب اب لبق قبس دقف « ثيدحلا لصأ ىلإ هتداع ىلع راشأ
 اذ

 اوقلتال» هلوقو « ةريره ی ثيدح ىف لوقلاكس ابع نبا ثيدح ىف لوقلاو « رمعم نع رخآ هجو نم لسم هجرخأ

 اددع بلاجلا ناكول لب هل موهفم الو. انابكر اددع نون وکی ماعطلا بلج نم نأ ىف بلاغلا جرخ جرخ « نايكرلا

 طارتشا هنم مهغيو « مهنم عیبلاو مل عيبلا لمشي« عيبلا » هلوقو . حلا فاتخي مل ايشام وأ ًابكار ًادحاو وأ ةاشم

 ؟ ىبنلا هلوانتي له معي ابف مدجوف هل ةجاحل جرخ وأ ةجرفلا وأ مالسلل دحأ نابكرلا قلت ولف « قلتلاب كلذ دصق

 ىف ةيمفاشلا ضعب طرشو ؛ ةيعفاشلا دنع حصألا وهو كلذب كسلا هدنع قرتفي مل ىنمملا ىلإ رظن نف ( لاتحا هيف



 ۳۷/۵ ۱ ۲۱۹۳-۲۱۹۷ تيدحلا

 : ىهنلا ىف لخدي مل قلتلا هنم یرتشاف عمبلا بالطب بلاجلا أدتبا ولف . عيبلا بلاجلا نم بلطيف قلتلا ”ىدتبي نأ ىلا

 ىلوتملا رك ذو « لثملا نم نم لقأب مهم ىرتشيو دلبلا رعس ىف بذكي نأ مرحلا قلتلا ةدوص ىف نيمرحلا ماما ركذو
 دقو : مینفيل مههءام داسكب مرخي نأ ىزاريشلا تعإ وبأ ركذو « لوخدلا ىف مهيلع ةنؤالا ةرثك مريخ نأ اهف
 هرابخ] نوک نأ ةيعفاشلا حرص نكل « “قلت كانه نكي إل ولو هل تعقو نمل رايخلا تابئإ تادبيقتلا هذه نم ذخؤي
 ثيدح الا . امدعو ًادوجو ربتعملا وهف نيغلا ربظ اذإ رابخلا هل تبني اعلو رابخلا توبثل اطرش سيل ابذک

 یضتقی هناف « عويبلا قلت نع یبو » هلوق انه هنم ضّرغلاو « ةارصلا ىف هيلع مالکلا ىضم دقو « دوعسم نبا
 ىذلا بابلا ىف هيلع مالکلا ىتأيسو « رمع نبا ثيدح اهعبار . ةعيابملا لجال ناك اذا اع قلتلا ف قلطملا ىهنلا دييقت
 لوآ ىلإ لوصولا نأ - عفان نع ربع ن هللا ديبع قيرط نم هيلي ىذلا بابلا ىف یهو  ةثلاثاا ةقب طلا تلدف . هدعب

 ناب ةيعفاشلا نم ةعامج حرصو « مهريغو رذنلا ناو قعو دمحأ بهذ اذه لو . قوسلا لخدی ىح قلي ال قوسلا
 دح ىف ريثك فالتخا كلذ ىف ةيكلاملا دنعو ءال مآ قوسلا ىلا لصو ءاوس دلبلا لخديال قلتلا نع ىهنا ىهتنم
 ىدح] تفذغ اوقلتت ىأ واولا مضو ةحوتفلا فاقلا ديدشتو ماللاو هلوأ حتفب ( علسل اوقلن الو ر مو . قلتلا
 لحب ةيكلاملا ديقو « ةيمفاشاا قالطإ رهاظ وهو اهرصقو ةفاسملا لوط لوانتب قلتلا نع ىهناا قلطم نا مث . ني.ءاتلا

 , ىدوثلا لوق وهو رصقلا ةفاسم ليقو ناموب ليقو ناخسرف ليقو ليم ليقف هيف اوفلتخا مث ء صوصخ دحب ىلا
 هدعب ىذلا بابلا ىف هيف ثحبلا تأسف اهؤادتيا امأو

 0 قلا ىبتنم سیساپ - ۲
 انك » لاق ”هنع “للا ىضر رشا دبع نع عفان نع ةي روج انت دح لیعام| نب ىموم |نشزم - ۹

 0 ملا قوس هب م قح همین نأ ا ىلا ناف « ماعلا مهنم ىرتشتف ناب روش
 ۱ 1 دیبع ههیدح نيبو « قوسلا ىلعأ ىف اذه : هللا دبع وبآ لاق

 لاق هنع هللا ىضر وللا دبع نع مفان ینتادح : لاق هللا دیبغ نع ييم انئدح دسم شرم - ۷

 هناکم ىف هوعببب نأ لس هلا ؛لوسر مابتف « هناكم ىف هكوسيبيف قوسلا ىلعأ ىف ماعطلا نوعاتبي اوناک »
 ا
 نم امأو « بلاج لا ةبج نم هئابتنال دح ال هنأ رهاظلا نأ انركذ دقو « هئادتباو ىأ (قلتلا ىهتنم باب ) هلوق

 اوناك مهنإ ىباحصلا لوق نم اذخأ قوسلا نم جورخلا هءادتبا نأ ىلإ ةمجرتلا هذ. فنصلا راشأ دقف قلتملا ةبج
 نع مبني مو « هولقني ىتح هناكم ىف هومییپ نأ ړل ىنلا مان هناکم ىف هنوعيبيف قوسلا ىلعأ ىف ماعطلاب نومیابتی
 حرص دقف دلبلا نم جرخي مو قوسلا نع جرخ ناف « زئاج قوسلا ىلعأ ىلإ قلتلا نأ ىلع لدف قوسلا ىلعأ ىف عيرابتلا
 مهتكمأ دلبلا اومدق اذإ مهنأ هيف ىنعملاو دلبلا نم جورحلا مهدنع قلتلا ءادتبا دحو « ىهنلا ف لخديال هنأ ةيمفاشلا
 دلبلا لوخد لبق كلذ مهتفرعم ناكمإ امأو , مريصقت نم وهف كلذ اولعفي مل ناف , مهسفنأل ظلا بلطو رعسلا ةفرعم
 ثيللا نعو « قشاو دمحأ لوق وهو , ثيدحلا رهاظ وه اك اقلطم قوسلا رابتعا ةيكلاملا دنع فورعملاو « ددانف



 یخ ۳۷
 نر ار ا ی ری ج ب

 : فنصملا وه ( هللا دبع وبأ لاق) هلق . قوسلا ةعلسلا لخدت ىح تيبلا باب ىلع ولو قيرطلا ىف ولو قلتلا ةهارك

 « ثيدحلا « ماعطلا مهنم ىرتشنف نايكرلا قلتن انکو ظفلب عفان نع ةر وج ثيدح ىأ (قوسلا لعآ ىف اذه ) هلو

ش او اک لاق ثيح ىأ عفان نع ىعب سع نب هللا ديبع ثيدح هنيبو : ىراخبلا لاق
 « قوسلا ىلعأ ىف ماعطلا نومب ا

 انک ه رمت نبا لوق قالطإل نابكرلا قلت ذاوج ىلع هب لدتسا نم ىلع درلا كلذم ىراخبلا دارأو « هلثم ثردحلا

ک ق وسلا ىلعأ ىف مهنوقاتي اوناک مهنأ هانعم نال « هيف ةلالد الو « نابكرلا قلتت
 0 فان نع ربع ن ها ديبع ةياور ىف ا

 هني مل یذلا قتلا نأ ىلع لدف «قوسلا اهب طب یتح علسلا اوقات الو » هلوقب عفان نع هتياور ىف كلام حرص دقو

هنيب عمجو نيتياورلا نيتاه ىف ضراعتلا ىواحطلا ىعداو . اضعب هضعب رسفي ثيدحلاو « قوسلا غلبام وه اع هنع
 ام

هثب دح لمحسف لات « همدغو علسا بال ررضلا عوق وب
ام ىلع ةحاب الا ثیدح و « درضلا لصح اذإ ام ىلع ىلا 

 اذإ 

 ىلعأ ىف اذه » یراخیلا لوق عقو : ( هيبت ٠) مع هللاو یراخبلا هب عمج یذلا عا ناحجر ىنخي الو « لصحي مل

 ةيريوج ثيدصح بقع هريغ ةياور ف عقوو رذ ىنأ ةياور ىف ريع نب هللا دسيع ةياور بقع" « قوسلا

 باوصلا وهو

 لح ال عيبلا ىف اطورش طرتشا اذإ تیصاپ - ۳

 ا ضر ةشئاع نع هيب نع ورع ب ماشد نع كلام انا نك 8 1 دبع اشم بس ۸

 نإ : تلف . ينينيعأف «”ةيقوأ ماع لك ىف قاوأ مسن ىلع ىلهأ تاك : تلاقف ”ةريرت ىنتماج » تلاق اهنع

 is ا ۰ و مپ هس ا 5 5 ۶# ۰"

 « اهداع كلذ وب ۵ « ملل تلق املهأ ىلإ ةر تبه ذف . تاک ىل كالو نوکیو « ملل اهدعأ نأ ثالعأ عا

 هالّولا نوکی نأ لإ | وب « مهلع كالذ "تضر دق ین : تلاقف لاج لب ملا لوسرو م دنع نم تا

 ..قتغأ نمل هالولا اغاف «تالرلا رمل یطرتشاو اهيذُح : لافف يلب ینا هام تترتخأت لب یبلا ممنق . مل
 يق ١ ى - ر 9 در ت هلع ۰ كه

 هللا دمك سانلا ىف هي وللا لوسر مق 3 هشاع تلو
 رلاجر "لاب ام کین امأ : لاو ج هل ىنثاو

 ةئام ناك نإو لطاب وهف وا باتک ىف "سیل رطرش نم ناك ام « ولا باتك ىف تسیل طوری نوطرتشج

 م ۴ - سم ع ا 9 ش6 1 - ۳

 « قتعا نمل +ال وا او « ا و قحا هللا هءاضق « طرش

 5 ا 5 1 5 ۳ ع 0 1

 نا » امهنع هللا ىضر ر نب هللا دبع نع مفان نع كلام ان بخأ فسوب ”نب رشا دبع شرم - ۵۹

 كلذ ترکذف . انل اهءالو نأ یعاپکشیبن : ااه لاقف « افت ةيراج یرتشت نأ تدارأ َنينيؤلل مهم
 1 و < - 5 ۳ 7 2 1 1

 « قتعأ نإ ءال ولا اعاذ « كلذ كعنم ال : لاقف هب هلا لوسر

 ةشلاع يدح هيف دروآ ؟ ال مأ كلذب عیبلا دسفي له ىأ ( لحتال اطورش عسیلا ف طرتشا اذإ باب ) هلِوق

 قلت نع یهثا نأ نم هيلا بهذ ام حصيف داسفلا ىضتقي ىنا نأ كلذب هضرغ نأكو « ةريرب ةصق ىف رع ناو

 ىلاعت هللا ءاش نإ طورشلا باتكىف هيلع مالكلا ىتأيسو , عيبلا هب درب نايكرلا



۳۷۷ o. ۲۱۷۲ - ۲۱۷۰ تيدحلا 

 نع امهمع هلا یضر ره مم سوأ 00 a نا نع ثيل انثدح ديل وااوبأ شم - ۰

 5 25 راب لاو « ءاهو ءاه الإ 3 ریشلاب *ریمشااو ( ءاهو ءاه بر ءزلاب "بلا » لاق ار ینا

 6 هاهو ءاه

 باب دعب هيلع مالكلا ىتأيسو . ًارصتخم رع ثيدح هيف ددوأ ( رشاب را عيب باب ) هلوق

 مامطلاب ماعطلاو « باب زلاب بيلا مب اپ — ۷ ۵

 ك لنا اف ا یر رع ۳2 لا دبع نع فان ن -ع كلام ین دح ليعامسإ شم - ۲۱

 6 اليك ماركلاب ۽ بيب : زلا مسيو « اليك اب را مي عیب ”ةنب اذملاو بالا نع نوت : عل

 ] ۰ ۲۱۸۰ ۰۲۱۷۲ : ىف هفارطآ - ۲۱۷۱ ثيدحلا ]

 نا ) امهمع لا ید رع نا ن ما نع بويأ نع دیز ا اح نامنلا وبأ شرم — ۲

 « لق شف ناو « لف داز نإ : لیکب را عیب نأ ةنبارلاو : لاق . ةنبا. زا نع 0 ٠ لل بلا

 « از ایر یف صخر لیبل نا » تباث نہ دیز ىنثدحو : لاق < ۳
 [ ۲۳۸۰ ۰۲۱۹۲ ۰۲۱۸۸ ۶ ۲۱۸4 : ىف هفارطآ - ۲۱۷۳ ثيدحلا ]

 « نی رط نم ةنبازلا نع یبناا ىف رمع نبا ثيدح هيف ركذ ( ماعطلاب ماعطلا و بیپ زلاب بیپ زلا عیب عجب باب )هلق

 قأيسو « ابا ايارعلا ىف تبا“ نب ديز نع رمع نبا ثيدح ةيناثلا قيرطلا فو . باوأ ةي دعز هلع مالک لا یاس

 كلذكو  رکذ ماعطلل ه هركذ ىذلا ثيدحلا ىف سيل و ماعطلاب ماعطلا ةمجرتلا ف ركذو . پاو أ ةعبس دعي هيلع مالكلا

 : لاق « ىنحملا ةبج نم كلذ ذخأ هلعل : عاملا لاو « مركلاب بيبزلا ثيدحلا ىف ىذلاو بیپ زا بييزلا پف رکذ

 اک كلذب یراخبلا لخم مو . ىهتا ىلوأ ناكل اسباب هسنج نم هلم رجشلا سوء ر ی رعلا عيب تبدحلا مجرت ولو

 ثيللا ةياور ىف وهو « ماعطلا ركذ نم هقرط ضعب ىف عقو ام ىلإ راشأ هن أكف انه امأو « باوبآ ةتس دعب أيس
 ماعطلاب مامطلا د اعوفرم هللا دبع نب رمعم ثيدح رم لسم یورو « ىلاعت هللا ءاش نإ أيس اک عفان نع
 « لم البم

3 5 

 هنأ د مرا سوا نب كلام ن 0 و نا نع ع الام ارا فدو 0E للا دبع شرم — 4

 E شا 4 ف "فرصا قد دو تو لل ديب نی اط ىلاعدف « رد اف رک سدا

 لاق « هنم أ 0 ”هق رافتال لاو : : اقف , لذ ۶ ممسإ ر عو ةباذلا نم ىف زاخ ا ح> : لاق مع 6 هدب

 یرابلا حف « 6 ج - م



 عويبلا باتك - مغ ۳۷۸

 ملا ۳ ا 0
١ 

 الا ابر ريمشلاب ريعشلاو « ءاهو ءاه الإ ابر تربل اب لاو « ءاهو ءاه الإ اير بهذلاب بهذلا : تلي هللا لوسر

 ءاهو ءاه الإ 07 رعلاب "را و ؛ ءاهو ءاه €

 ماردلا نم یا ةلمپلا داصلا حتفب ( افرص سلا هنأ ) هلو ؟ هكحام ىأ ( ريعشلاب ريعشلا عيب باب ) هلو

 تلبقأ : لاق ناثدحلا نب سوأ نب كلام نع » هظفا و بابش نبا نع هتياور ىف ثيللا كلذ نيبو « هعم ناك ب هذي

صقنلاو ةدايزلاب ضوملا ردق ىف مالكلا اني راجت ىأ ةمجعم داضب ( انضوارتف ر هلو . «؟ ماردلا فرطصي نم لرقأ
 

 امهنم لكفصي نأ وهو . ةعلسلاب ةفصاولا انه ةضوارلا ليقو « هقلخ لبسي و هبحاص ضورب ناك امهنمالك نأك

 هنأ ىلع لمح وأ . ةبمذو بهذ لاقيف تن ؤو ركذي بهذلاو ٠ ةيهذلا ىأ (اهبلقي بمذلا ذخأفر هلق هقيفرل هتملس

 « كقرو كطعن انمداخ ءاج اذإ ةحاط لاف د ثمللا لا ور فو « كلذل هش اف ةئاملا رهو روكذملا ددعلا یم بهذلا نمف

 فای ةدحوم فلالا بو ةمجعملا نيفلاب ( ةباغلا نم ) هلق . ةحلط هيلا راشأ ىذلا نزاخلا ةمسن ىلع فقأ لو

 ىلإ راشأو هريغو لخن نم لام اهب هل ناک ةحلط نأكو « ماوعلا نب ريبزلا ةكرت ةصق ىف دابجلا رخاوأ ی امرأ حرش ۱

 هيلا ندرتل وآ هقرو هنيطعتل هقاو » يللا ةياور ىف « بهذلا ضوع ىأ ( هنم ذخأت ىح هلوق ٠ بلا دبع نبا كلذ

 هيف كلام ىلع فلتخم مل ربلا دبع نبا لاق ( ابر قرولاب بهذلا ز هلوق ٠ هركذف « لاق میپ هنا لوسر ناف هبهذ

 كلذكو , امهريغو ثيللاو رمعم هعباتو « كلام نع ىعازوالا نع ريثك ى نأ نب یحم هاور ینح ظام+ا هنع هلحو

 « ىرهزلا نع قع) نبا هاور كلذكو « بهذلاب بهذلا » لاقف هنع ميعن وبأ ذشو . ةنييع نا نع ظافحلا هاور

 عابي بهذلا ىنءملا وأ ء هب مال فاضملا فذ قرولاب بمذلا عسب ىأ عفرلا « قرولاب بمذلا » هلوق و زوجو ٠

 وهو ةضفلا قرولا و . اهريغو ةب ورضلا هعاونأ عيمج ىلع قلطي بعذلاو . بهذلا اوعيب ىأ بصنلا زوج و , بهذلاب

امحتفبو ةبورضملا واولا رسکپ ليقو . اموحتف زوجي و روهشملا ىلع ابناکساب و ءارلا رسكو واولا تفي
 دارملاو « لاما 

 ليق و ٠ رسكلاب ليقو «ةزمحلا حتفو امهيف لاب ( .اهو ءاهالإر هل. ةبورضمريغو ةبورضم ةضفلا عاونأ ميج انه

 ذخ ىنعملاو ةليلف نكل ةحيحص یه : لاتو یوونلا هيلع درو « ىباطخلا اهًاطخ و زمه ريغب رصقلا کحو < نوكسلاب

 « نيولت رغب ذخ ىنمع اهحتفب و تام ىن« ةزمحلا رسكب « ءاه » لاقب و ةروسكم فاك ةدايزب « كاه , کحو « تاهو

حلاك هدي ىف ام هيطميف ءاه نیمیبلا نم دحا ر لک لوقب نأ وه .اهو ءاه : ريثالا ننا لاو
 «دبب ادب الإ ١ رخآلا ثيد

 لزتتب و ضولا فذح ىلع نوکسلا امف زيحجي ىناطخلا ریغو لاق « طعأو ذخ هانعم ليق و . سلما ى ةضب اقم ىنعي

يدقت بج الإ دعب تصق و ناو . ذخ ین لعف مسا اه : كلام نبا لاتو . هيبئتلل ىتلا « اه » ةلزنم
 نوكي هلبق لوق ر

 لمعتست لک : ليلخلا لاقو . ءاهو ءاه نيهبابتلا نم هدنع الوقم الإ بهذلاب بمذلا الو : لبق هنأكف اك هب

 سلجا ىف ناطباقتیف ءاه هبحاصل نیدفامنلا نم دحاو لک ل رقي نأ « ءاهو ءاه » هلوق نم دوصقلا و . ةلوانملا دنع

 نيب الوقم الإ قرولاب بهذلا اوعيبتال ءدق ]اف : لاق , ذخ اهدعب مقيال اک الإ دعب عقتال نأ امةح : كلام نبا لآ

 نهز « یعفاشاو ةقنح ىلأ لوق وهو سلجم ا ىل فرصلا ىف شباقتلا طارتشا ىلع هن لدتسا و . ءاهو ءاه نيدقامتملا

صي مل رخآ ىلإ عضوملا كلذ نم القا ولو « مالکسلاب با الا دنع الإ فرصلا زوجمال كلام
 هيهذمو < امبضب اقت ح

ع « هقرافیال » رمع لوق لمحو « اةرفت وأ سلجما ىف اناک ءاوس فرصلا ف ضبقلا ىخارت هدنع زرحبال هنأ
 دوفلا ىل



 ۳۷۹ ۲۱۷-۲۱۷۷۰ ثيدحلا

 ةدحوملا مضب ( لاب بلا ) هلق . . زاج امل هقودنص حتف ها ومآ ىلإ موقي ىح ضيقلا یریصلا رخآ ول یک

 نافنص ريعشلاو ربا نأ ىلع هب لدتساو ؛ هرسکز اوج کحو فورعم هلوأ حتفب ريعشلاو « ةطنحلا ءامسأ نم ءار مث
 اذه ىف ؛ ربلا دبع نبا لاق « دحاو فنص امه اولاقف یعازوالاو لاو كلام كلذ ف فلاخو « روبما لوق وهو

 ةضوارلاو عميبلا ىف ةسک املا همف و < هنوفکت ناوعأ و ءالکو هل ناک ناو هسفنل ءارشلا و حبلا لی ریکسلا نأ ثيدحلا

 ناو غ ور هیدن كلا لجرلا ىلع نخ ام للملا نم نأو , نيغلا نم نمالا هتدئافو « ةعلسلا بیلقت و

 نأو « هلياد ركذي نأ نسح محب ىتفأ نم نأو , قلا ىلإ دشريو ةنع یپب زوج ال ايش ىأر وأ عم اذإ مامالا

 نم ىلع ةجحلا أو « دحاولا ریخت هجا هیفو , ريخلا ديك أتل نيهلا هيفو . مهحلاصعي می هتيعر لاوحأ دقفتر

 « قرولاب بهذلا عيب ف زوجتال ةئيسنلا نأ هيفو . هلوسر ثيدح وأ هللا باتک ىف ىتلا ماکحالا نم مح ىف فلاخ

 قرولا اذکو ‹« دحاو سنج وهو بمذلاب بما ىف زوجال نأ ىرحأف ةئيسنلاب امهلضافت عم امف زج ل اذإو

 دبع نبا لقن دقو , باطخلا ليلد نم حلا ذخؤ يف ةظوفح هعبات نمو قحا نبا ةياور نكت مل اذإ ىنعي « قرولاب

 ذئنيح ىنغتسيف قرولاب بهذلا نيبو بهذلاب بهذلا نيب عنملا ف ةيوستلا ىأ « كلا اذه ىلع عامجإلا هريغو رب

 سايقلا نع كلذي

 به اب به لا میک باپ - ۷

 انثدح اح ییا نب یی یتدح لاق یک ”نب ”ليعامسإ انربخأ لضقلا "نب ةقدص شرم - ۰
 بهاذلا اوسیبت ال » و د ”لوسر لاق : * ac ا یفر ةرکب وأ لاق : لاق در ىبأ "نب نحرلا دبع

 « مت 0 E ا ةضفلاب بهذلا اوعيب و « واوسب ام ةضفلاب ةضنلاو «ماوسب ءاوَس لإ بمب

 [ ۲۱۸۲ : ىف هفرط - ۲۱۷۵ ثيدحلا ]

 م «ةرکب ىبأ ثيدح هيف فنصلا رکذو « هلبق ىذلا بابلا ىف هکح مدقت ( بمذلاب بهذلا عیب باب ) هو

 عيب عج ذخأ و . ٠ مهلك نوير صب تا لاجد و ۰ قع) ىبأ نب ىحي نع رخآ هجو نم باوبأ ةثالث دعب هدروأ
 نأ انممأو , ىرخآلا ةياورلا فو « تتش فيك ب هذلاب ةضفلاو ةضفلاب بهذلا اوءيبو » هلوق نم قرولاب بعذلا
 هيلع مالكلا ىتأيسو « ثيدحلا « انئش فيك ةضهلاب بهذلا عاتبت

sé 0 

 هضفلاب ةضفلا عیب بسا ۷۸

 لاس یاد: اق رع نع رھا ىخأ نبا انت دح ی انث دح دعس نب وللا ہدیہ اشو - ۹
 ۳ 2 2 5 ۰ و. ١ ۱ 1 ٠

 ولا لوسر نع اٌهیدح كلذ "لثم هلأ دح "ىرذمللا كيعس اا نا امهنع "لا یر رع نب ہللا دبع ن ¢ ہلا دبع نا

 ديمسوبأ لاق ؟ يي رفا روسر نع ادم یل اذهام « ديس أ : لاقف < رع "نب وللا دبع هيف « لَ م ۳ و ¿ن ین ۳ 0 ۰ 3 ل

 « لثع الثم قروب قرولاو « لع الم ربهذلب بهاذا » لوقي ا لا لوسر تم فعلا ىف
 [ ۲۱۷۸ ۰ ۲۱۷۷ : ىف هافرط - ۲۱۷۱ ثيدحلا ]

 وا ی . ۱ 1 1
 نا هنع هللا يضر "یردلنا ديعس یا نع عفان نع "كلام انربخأ فو 6 نا دبع اشو - ؟



 عويبلا باتک- 6 ۱ ۱ علم

 0 الو « ضعب ىلع اهرم اوشن الو لع "لثم ۳ بهذلاب به لا اوعيدتال م لاق ا هلا لوسر

 « زجانب ااغ اهنم اوميبت الو « ٍضعب ىلع اه اون الو « لثع الثماا رفروا قر وا

 ةياود ىف داز ( دعس نب هللا دیبع ینئدح ) هلق . اضيأ هكح مدقت ( ةضفلاب ةضفلا عیب باب ) هلوق

 هللا دبع نب دم وه یرهزلا یخآ نباو « فوع نب نمحرلا دبع نب مدارا نب دعس نب مها ربا نبا وهو . یلمتسلا

 هللا لوسر نع امدح كلذ لثم هثدح ىردخلا معمم ابآ نآ امهنع هللا ىضر رع نب هللا درع نع ( هلوق ۰ لسم نبأ

 فرصلا ىف ديعس وأ لاقف ؟ لل هللا لوسر نع ثدح ىذلا اذهام دمع ابآ اي : لاقف رمع نب هللا دع هيقلف لَ

 ليعاإلا ا دقو < راو ميدقتو راصتخا هيفو هقاس اذكه , ثيدحلا رك ذو ( لوق لي هللا لوسر تعم”

 نع رع تیدح لمم اش دح هثدح هفت اب] نا , ظفلب هيف ىراخبلا خيش خيش ميهأربا نب بوقعي نع نيهج و نم

 ثيدح لمم ىأ « كلذ لثم » هلوق ىنعم ةياورلا هذهب ريظف ۰ هرکذف « ديعس وبأ لاقف ٠ فرصلا ى هلل هللا لوسر

 ىأ « كلذ لثم » هلوق : لاقف انه ىلامرك-لا فاك-:و « هللا دمع نب ةحلط ةصق یابیرق ىضاملا ربع تبدح ىأ « ريع

 « هللا دبع هيقاف » هلوتو . امنع لدع ال ليعامسالا ةياور لع قو ولو ةاواسملا بوجو ىف ةركب ىبأ ثيدح لثم

 یهو ةصق ثيدحلا اذه ىف ريع نبا عم ديعس یا حقو دقو « هيف هتيثتسي نأ دارأف ثيدحلا منم عم ناك نا دعب ىأ

 ىراخبلا اهب درفناف رمع نا عم هتصق امأف ۰ هدعب ىذلا بابلا ىف اک ىرخأ ةصق سابع نبأ عم هيف هل تعقوو « هذه

 ابأ نإ : ثيل ىنب نم لجر هل لاق ربع نبا نا د هظفل و عفان نع ثيللا قيرط نم لسم اهجرخأ و  ملاس قي رط نم

 ديعس ىلأ ىلع لخد ىتح ثللاو هعم انأو هللا ديد بهذف : عفان لاق , لب هللا لوسر نع اذه راب ىردخلا ديعس

 « ثيدحلا « لثع الثم الإ قرولاب قدولا عیب نع یه ےب هللا لوسر نأ ریخت كنأ ىتريخأ اذه نا : لاقف ىردخلا

 اوعبت ال لوي هل هللا لوسر ىانذأ تعمسو ىانيع ترصبآ » لاقف هباذأ و همنبع لإ هبعیصاپ دیعس ۳ راشأف

 نبأ نأ » ديعس ىنأ عم رمع نبال ةصقلا هذه ىف ةرضن ىبأ قیرط نم سو . ثيدحلا « لمم الم الإ قرولاب قرولا

 سابع نبا عم ديعس ىنأ ةصق امأو . « مثلَ ىنلا ىهنب ديعس وآ هثدح امل هب ىتفأ ناك نأ دعب كلذ نع یه رع

 دقو « بصنلاو عفرلا بهذلا ىف زوجي ( بهذلاب بهذلا ) ىلوآلا ةباورلا ىف هلوق ٠ هيلي ىذلا بابلا یف اهركذأسف

 رتو ىلحو سکمو حيحصو «یدرو ديجو شوقنمو بورضم نم ةفانصأ عيمج بهذلا ىف لخدیو < همج و آ مدقت

 « عفرلاب رذ ىلأ ةياور ىف اذک ( لثب لثم ) هلوق . عاجالا كلذ ىف هريغل اعبت یووللا لقنو  شوشفمو صلاعو

 ردصم وأ « نوزوعب انوزوم بهذلاب عاب بمنلا ىأ لاحلا عضوم ىف ردصم وهو « لب الثم» رذ ىلأأ ريغلو

 ءاوس لش, الثم نزوب انزو الإ » هيبأ نع خاص ىبأ نب ليهس ةياود ىف لس دازو « نذوب انو نزوب ىأ دكؤم

 , فشأ نم ىعابر وهو « اولضفت ىأ افلا ديدشتو ةمجعملا نيشلا رکو هلوأ مضب ( اوفشت الو ) هلوق « ءاوسب

 « لاح الجؤم ىاذو جو نونب ( زجانب ايئاغ اهم اوعست الو ) هلو . صقنلا ىلع قلطتو « ةدايزلا رسكلابفشلاو

 نیا لاق , رضاحلا زجانلاو الاح وأ ناك الجؤم اقلطم سلجنأ نع بئاغلاك لجؤملا نم معأ بئاغلاب دارملاو ىأ

 اب رخالا امهدحأ صاقي نأ زج | ریناند هيلع رخآلو مهارد لجر ىلع هل ناك نم : هلوق ىف ىعفاشلل ةجح هيف: لاطب

 امأو « بئاغب بئاغ زوي ال نأ ىرحأف زجانب بئاغ رج مل اذإ هنال ۰ انيد قرولاب بهذلا عيب ىنعم ىف لخديهنآل هل

 « ماددلا ذخآو يهناندلاب عیبآ : عيقبلاب لبالا عيب أ تنك» لاق ربع نبأ نع ناسلا باععأ هجرخأ ىذلا ثيدحلا



 ۳۸۱ ۲۱۷۸-۲۱۷۹ ثيذحلا

 اقرتفت مو هموب رعسب ناك اذإ هب شا ال : لاقف كلذ نع رپ هنا لوسد تلأسف .ںیناندلا ذخأو مماردلاب عيبأو

 ىف ريخأتلا لإ دص ل ييئاندلا نع مثاردلا ضیقب ىبهلا نال ۰ انيد قرولاب بذلا عیب ی لخدب الف « ءیشاکشو

 ارانیدو ةوم دم عیبب نأ وهو ةوجي دم ةدعاقب عيبلا نالطب ىلع« لثمب الث ه هلوقب لدتساو ۰ لاطب نبا هلاق فرصلا
 ىف عسبلا در یف ملسم دنع ديبع نب ةلاضف ثردح حملا ىلع لالدتسالا ىف كاذ نم حرصأو ء التم نيرانيدب

 : لاقف ¢ ةراجحلا تدرأ اما تلقف 0 دواد ىلأ ةءياور قو « سم هجرخأ لصفت ىدح بهذو زرخ اف ىلا ةدالقلا

 « امبنيب نيم ىتحال

 هان رانا رانی 3 باب - ال9

 "ن ورم ىف ربخأ لاق جر نا اقدح راک هلال دا دبع نب “ل اشم س ۷۷9 ۳۱۷۸

 ر هنع 0 یر “ردنا ديعس ابآ ميس أ هربا تاپ زا سا نأ, ران

 ناك وبلا "نم هستم تلقف ةتلأس : دیعس وبأ لاقف . ”هلوقيال نا وبا ناف : هل *تلقف . مرام م ا

 ةماسأ ىنربخأ نكلو « ینم ی هلا لوسرب لعأ عتأو ةلوقأ ال تلا لک: لاق ؟ للا ر ی تدعو وأ

 « ةئيسنلا ىف الإ ارال : لاق الكم "یبلا "نأ

 لاقي ۰ ارخؤم الجؤم یآ « ابوصنم نيونتلاو دملاو ةلمهملا نونلا حتفب ( ءاسن رانیدلاب رانيدلا عیب ۳1 ۱ هلوق
 ةطساوب هنع عضاوم ىف ثدح دقو « ىراخبلا خيش مصاع وبأ وه ( دلع نب كاحضلا ) هلوق . ةئيسذو ءاسن هأسنأ
 « قيرطلا هذه ىف عقو اذک ( مهردلاب مهردلاو دانیدلاب رانیدلا : لوقي ىردخلا ديعس ابأ عم ) هلق . عضوملا اذبك

 . «ىبرأ دقف دادزا وأ داز نم ۰ لثع الثم » هيف دازف دانید نب ورمع نع ةئييع نبا قیرط نم لاسم هجرخأ دقو

 لسم ةياور ىف ( هتلأس ديعس وبأ لاقف ) هلوَق . اذه ريغ لوقي » لسم ةياود ىف ( هلوقي ال سابع نبا نا ) هلوق
 ىف وهو « مدقم لوعفم هنأ لع « لک د بصنب ( لوقأ ال كلذ لک لاقف ) هلق . « هل تلقف سابع نبا تيقل دقل د

 لسم ةياود فو < عومجا وه یننلاف « نكي مل كلذ لك » ندملا ىذ ثيدح ىف مالسااو ةالصلا هيلع هلوق ريظن ىنعملا

 قل ديعس ابأ نأ » ءاطع قيرط نم لسلو « لجو زع هللا باتكىف هتدجو الو لب هلا لوسر نم هعمسأ مل لاقف د

 « هلع الف هلا باتك امأو « هب لأ تأ هللا لوسد امأ « لوقأ ال كلذ لك لاقف » هيفو هوحن ركذف « سابع نبا

 اوناكهراظن أو ديعس ىبأ نوكل « ىنم لپ هللا لوسرب لعآ مت :أ د ديعس فال لاق امإو , هيف حلا اذه لعأ ال یا

 مسا نأ لع نت سا كاز دیس نأ نأ لع لیلی قم« وب لوسرل ةمزالم رثكأو هنم نسأ

 هلو « ةئيسنلا ىف ابرلا » لسم ةياود ىف ( ةئيسنلا ىفالإ ابد ال ) علق . ةنسلا وأ باتكلا نم الإ بلطت ال ةيعرشلا
 امأ الأ » ءاطع ةياور ىف داز « ةئيسنلا ىف ابرلا امت » سابع نبا نع اعيمج ءاطعو ديزي ىلأ نب هللا ديبع قيرط نم

 لاق ةرضن ىبأ قيرط نم ملسم یورو « ديب ادي ناك امف ابد ال د سابع نبا نع سواط ةياود ىف دازو « ابرلا

 ؟ كلذ لاق و ۳ : لاقف دمعس ابأ تربخ اف . سات الف لاق « : تلق ؟ ديب اديأ : لاقف فرصلا نع سابع نا تلأس»

 هپ ايري لف فرصلا نع سابع نباو ربع نبا تاس » ةرضن نا سرع هجو نم هلو « هوکیتفی الف هيلا بتكنس ان]



FAYعويبلا باتک- مغ  

 ثيدحلا ركذف ءاملوقا كلذ تركنأف « ابر وپف دازام : لاقف فرصلا نع هتل اسف دمعس ىبأ دنع دعاقل قاف « اسأب

 ةضف ذخأو بهذ عفد : ةلمهملا حتفب فرصلاو . « ههرکف كم هنع سابع نبا لأس هنأ ءاببصلا وبأ یئدخ د لاق

 دحاولا عونلا ىف لضافتلا عنمو « هيلع عمجملا وهو هفالتخاو عونلا قافتا عم ةئيسنلا عنم : ناطرش هلو , هسكعو

 نم مكاحلا ىور دقو . هعوجر ىف فاتخاو سابع نباو « عجر مث رمع نبا هيف فلاخو . روپمبا لوق وهو امهنم

 انامز اسأب هب یربال سابع نبا ناك: لاقف فرصلا نع راج ايأ تلأس » ةن اتحتلاو ةامهملاب وهو ىودعلا نابح قيرط

 ثيدحلاو ةصقلا ركذف « ديعس وبأ هيقلف « ةئيسنلا ىف ابزلا اإ : لوقي ناكو« ديب ادب نيعب انمع هنم ناکام هرمع نم

 وهف داز نف « لثمب الثم ديب ادي ةضفلاب ةضفلاو بهذلاب بهذلا و ريعشلاب ريعشلاو ةطنح اب ةطئملاو رقلاب رقلا » هيفو

 ثيدح ةمح ىلع ءالعلا قفتاو . « یبلا دشأ هنع ىهي ناكف « هيلا بوتأو هللا رفغتسأ : سابع نبا لاقف « ابر

 لسیقو . لاتحالاب تبي ال خسنلا نكلل «خوسنم : ليقف ديعس ىلأ ثيدح نيبو هنيب عملا ىف اوفلتخاو « ةماسأ :

 دلبلا ىف ملاع ال برعلا لوقت اک ديدشلا باقعلاب هيلع دعوتملا عرحتلا دیدشلا ظلغألا ابرلا ءابر ال » هلوق ىف ىنعملا

 ثيدح نم لضفلا ابر ميرحن نف اضيأو « لصالا ىن ال لكألا ىن دصقلا امألو « هريغ ءابلع ابف نأ عم دز الإ

 ربک لا ابرلا ىلع ةماسأ ثيدح لمح و « قوطنملاب هتلالد نآل ديعس ىبأ ثيدح هيلع مدقيف « موبفملاب وه امنا ةماسأ

 لضفلاو عيبلا عاونأ تفلتخا اذإ « ةئيسنلا ىف الإ ابرال » ةماسأ ثيدح ینعم : ىربطلا لاقو . لعأ هللاو مدقت اک

 یعب « هللا دبع وبأ لاق » انه قااغصلا ةخسف ىف عقو : ( هیبت ) . ديعس ىلأ ثيدح نيبو هنیب امج اير ديب ادي هبف

 الضافتم ريعشلاب ةطنهلاو قرولاب بهذلا ىف اندنع اذه ةئيسنلا ىف الإ ايرال : لوي برح نب ناماس تعم“ » ىراخيلا

 نبا عم ديعس بأ ةصق قو © قفاوم اذهو : تلق . « ةئيسن هيف ريخ الو ديب ادي هب سأب الو

 ةلدالاب هيلع جتح و عامتجالا ىلا فالتخالا نم هدريو هلوق ىنعم ىلع هفقويو ملاعلا رظاني ملاعلا نأ سابع نبا عمو رمع

 مدقتلا لضفب ريبكلل ريغصلا رارقا هيفو

 بس بهكذلاب قریب اپ - ۰

 ابك ەم لاق رتباث یا نب بیبع ىنريخأ لاق ًةبمُش ان ادح رع نب هرعقح او - ۲۱۸۱ ۰

 : لوقي امهنم دحاو لكف « فرصلا نع منع هللا ىضر قرأ نب ديزو بزاع ب ءارتلا تلم : لاق لابغلل

 « اند قرولاب به لا عيب نع هم را لوسر یه : لوقی اهالكف « ىنم ريخ اذه

 : ماسقأ ةعبرأ یهف « الجم وأ الاح ضرعلاب وأ دقنلاب امإ هلك عيبلا ( ةئيسن بهذلاب قرولا حبب باب ) هلو
 ضرعلاو ان دقنلا ىمسي دقني. نضرعلا عیبد . فرصلا وهو هريغ دقنب وأ ؛ ةلطارلا وهو هلثم ام دقنلا عيبف

 دقنلاب دقنلا ناك ناف ليجأتلا امأو « زئاج كلذ عسيمج ىف لولح لاو . ةضباقم ىمسي ضرعلاب ضرعلا عيب و « اضوع

 نيدلا عيب وف ن رخؤم اناك ناو , لسلا وهف ارخؤم ضرعلا ناك ناو ؛ زاج ضرعلا ناك نإو « ذوحي الف ارخؤم

 اب فاي ) 1١(



TAT ۲۱۸ ۲۱۸۰ تيدحلا 

 وهو فیرصلا نم لیقو۰ هيف لضافتا زاوج نم تاءايبلا یضتقم نع هفرصل هب یسو , هسكع وأ بعذأاب
 كي رش عاب » لاق لاه ا ىبأ نع دانید نب درحع نع نایفس قيرط نم ةرجحلا لئاوأ ىف ىأيسو ‹ ناذيملا ىف امبتيوصت
 « دحآ ىلع هباع اف قوسلا ی اب دفل . لاقف ؟ اذه حلصيأ هللا ناحبس : تلقف . ةئيسن قولا ف بهذب ىأ مارد ىل
 هلأساف مقر نب ديز قلاف لاق » ةروكذملا نايفس ةياور ىف ( ىنم ریخ اذه ) هلوق . هركذف « بزاع نب ءاربلا تاأسف
 قدص لاقف » نامفس نع هجولا اذه نم هدنسم ىف ىديجلا ةياور ىفو . هرک ذف « هتلسف « ةراحت انمظعأ ناك هنأف

 ناو ٠ سأب الف ديب ادب ناك نأ » ظفلب لابنلا ىبأ نع رخآ هجو نم « ربلا ىف ةراجتلا باب » ىف مدقت دقو « ءاربلا
 قح مهدحأ ةفرعمو « اضعب مهضعب فاصنإو « عضاوتلا نم ةباحصلا هيلع ناك ام ثيدحلا فو . حلصي الف اًئيسن ناك

 ءاش را ةكرشلا ىف ثيدحلا اذه ىلع مالكلا دعب ىتأيسو « ملعلا ىف هريظنب ايتفلا ىف ملاعلا راهظتسا و « رخالا
 ىلاعت هللا

 5 ادب قر ولاب بها میب باپ -- ۱

 دب انئدح قاحسإ ىلأ نب ي انريخأ ماوملا ”نب دابع اد ةرسبم ن نا رع اشم - ۲ 006 ۳ 0 5 هر ر 2 2 نت 2 -

 الإ بها به لو ةضنلا سل رن یا » لاق هنع هلل ىر هيبأ نع ةر ا 2 نحرل

 امش "نیک هذلاب ةضفلاو شش "فيك فلاب بها عادا نأ ما ار اود

 هيف سیلو ١ باوبآ ةثالثب لبق ىضاملا ةركب بأ ثيدح هيف رکذ ( ديب ادي ق ولاب بمذلا .بب باب ) هلق

 ىذلا دابع نع عيب لا ىبأ نع ملم هجرخأ دقف : هقرط ضمب ىف عقوام ىلإ كلذب داشأ هنأكو ٠ لولحلاب دبيقتلا
 قيرط نم ملم هجرخأو « تمس اذکع : لاقف . ديب ادي : لاقف لجر هلأسف , هيفو هقيرط نم یراخبلا هجرخأ
 ةضفلاو » هرخآ ىف لاقف هجرختسم ىف هناوع وبأ هقاسف « هظفا قسي لف ی ىلأ نب ىحص نع ريثك ىلأ نت ىحي
 سنا نيب لضافتلا ىف فالتخالا عقو انا . هيلع قفتم فرصلا ىف ضبقلا طارتشاو « ديب ادي منش فيك بهذلاب
 دنع تماصلا 354 ةدابع كثيدح هنم حرصأو ۰ كيب ادب ناك اذا ضعبب امضعب تايوبرلا عیب ىلع هب لدتساو دحاولا

 پت ۴ - ی < ۳ 20 5 =

 ايارَملا "میو « م"ركلاب بییزل معو « رتشلاب رمل عيب یهو « انب ازملا میب بسا ۸

 ۳ 02 5 2 ی
 دل ام او ةنب ازملا نع الكي بلا ىه : سنا لاق

 ۰ 1 و *# ي ت
 نع وللا دبع "نب لاس یخ باہش نبا نع لیتع نع "شیلا انثدح رگب ن يح اشو - ۳

 اوست الو « هحالَص ودبي یتح لا اوميدنال » لاق ق رشا لوسر "نأ امهنع هللا یضر رع نب رشا دبع
 3 ل

 « راب مثلا

 مهب ىف كلذ دمب ضخر إب هللا لوسر "نأ تباث نب دبز نع لا دبع ىنريخأو : "اب لاق - ۵



Atعويبلا باتک ؟4  

 « ه رغ ىف ۳ و ۰ رثتلاب وأ بطلاب ابارعلا

 "نا » امنع للا یضر رع نب وفا دبع نع عفان نع كلام انربخآ فو "نا هللا دبع شرم - ۸۰

 « اليك پی رلاب م" ركل u "لک لا رمل میب و هل الا نع یبن ھی هللا لوسر

 ىلأ نا لو نايس ا نع نسا ن "دواد نع كلام انربخأ تز ی ولا دبع اشو - ۰

 هارشا ”ةنبازللو لاو ةنبازلا نع یهن لب هللا لوسر "نا » ”هنع لا ىضر *یردلنا دیعس ىبأ نع دحأ
 ۱ « لختلا , ن رغتلاب را

 امنع: 2 یر سابع نا نع ةمركع نع ابی نع راو ات 3ك شی — ۸۷

 « ةنب |: راو ةلقاحلا نع هب * ىنلا ىهن » لاق

 لا یفر تباث نب دز نع رح ام دال ن وا دبع اشم بسم ۸

 « اهضرخم امی نأ 5 ربلا ٍبحاصل صحرا وَ هلل نا 8 مهنع

 وهو ةدحوملا نوكسو ىازلا حتفب نیزلا نم ةلعافم « نونلاو ةدحوملاو یارلب (ةنبارلا عيب باب ) لوق
 نم دحاو لک نال ةئبازملا صوصخلا عيبأل لیقو « ايف عفدلا ةدشل نو زلا برا تيم هنمو « دیدشلا عفدلا

 دارأو  هخسفب حبلا د دارأ نيغلا نم هيف ام ىلع فقو اذإ اهدنحأ نال وأ « هقح نع هيحاص عقدي نيمي ابتلا

 « ملا حتفو ةثلثملاب ( رملاب ) نوکسلاو ةانثملاب ( را عيب یهو ) هلق . عيبلا ءاضماب ةدازإلا هذه نع هعفد نوت الا
 كاذب یعفاشلا قحلأو « ةنبازلا لصأ اذهو « بنعلاب ىأ «مرکلاب بيبزلا عیب » هلوقو . ةصاخ بطرلا هب دارلاو

 نی رشعب هذه كت ربص كل نخآ لاق نم امأو : لاق هدقن ین ابرلا ىرحم سنج نم مولعع وأ « لوپجع, لوم عيب لک

 بيبزلا عیب باب » ىف مدقت نکل : تاق . ةنبازلا نم سيلو راقلا نم وپف ىلعف صقن امو ىف داز اف الثم اعاص
 ا لع یا قد سما نقی

 ةنبازلا دوص نمو . ةنبازم یمست ال نأ اراق ابنوک نم مراب الو « راهلا نم ةروصلا هذه اضيأ ةنبازلا روص نم نأ

 لخنلا رم خيب ار ا عقان نع رع نب لا دم ىبرط نس امنا ور لقوا کا عرزلا عيب اضيأ

 ثيللا قیرط نم فنصنلل ةدابزلا هذه ىقأتسو « اليك ةطنحلاب عرزلا عیبو , اليك بییزلاب بنعلا عیبد « لک رعلاب
 ءیشب عیب اذإ هددع الو هنز و الو هلبک لمبال فازجلا نم ءىش لك ةنبازلا : كلام لاقو ٠ باوبآ دعب عفان نع

 راقلا نم هلخدبام هنع ىہنلا بيسو . ال مآ هدقن ىف ابرلا یر سنج نم ناك ءاوس « هريغو ليكلا نم ىمسم

 رسفو ةرطاخاو راقلا امف لخديو  ةعفادملا یهو  ةغل ةنبازلا ىنعم ىلإ كلام رظن : بلا دبع نبا لاق « ررغلاو

 . بابلا اذه ف ثيدح لوأ نم ةرهاظ امبنيب ةرياغملاف أطخ وهو « هحالص ودب لبق رثلا عيب !منأب ةنبازملا مهضعب
 (خا ىفأ لات ) هلوق . ىلوأ اهريسفت ىف ثيداحألا هيلع لدت ىذلاو « كلذ ريغ ليقو ءزجلا ىلع ةعرازملا ىه لبقو

 ملاس هنبا ةباور نم ص نبا ثددحت فئصملا دروآ مث . ةلقاحلا ريسفت هيفو « ةرضاخلا مب باب » ىف الوصوم ىتاي



 ۳۸۵ ۲۱۸۸۰۲۱۸۲ ثيدحلا

 نمابثآ هرهاظو ؛ ةنبازلا ریسفت عفان قيرط قو . كلذ ىف دیعس نأ ثيدح مث « هنع امهالك عفان ةيا ور نمو

 ةياور اعوفرم هنوک دی ژبو « كلذ ر باج ثيدح نم لس هجرخأو « باپلا ىف دعس ىلأ ثيدح ىف هلثمو . عوفرلا

 نم هريسفتب فرعآ موف ةباحصلا ءالّوه نم ریسفتلا نركب نأ ردقت ىلعو « ةنبازلا رکذل ابف ضرعتب مل ناو ملاس

 زوج الام لک كلذب قحتلب له اوفلتخا اعاو « ةنبارم اذه لثم نأ ىف مه فلاخال : ىلا دبع نبا لاقو . مهريغ
 لخنلاب كلذ صتخم ليقو . قاحلإلا ىلع روپمباف ؟ فارزج فازج الو فازج ليك هيف زوج الف لش, الثم الإ

 زخآ ىف تباث نب ديز ثيدح درفآ دقو ۰ روكذملا دانسالاب لوصوم وه ( ملاس لاق ) هل . لعأ هتاو . مرکلاو
  دحاو قاس ىف امومضم عفان نع رخآ هجو نم باوبأ لبق مدقت دقو « هنع رمع نبا نع عفان قبرط نم بابلا

 نم ربع نبأ ثيدح لصفب ملو تباث نب ديز نع رمع نبا نع عفان نع قع نب دم قیرط نم ىذمرتلا هجرخأو
 نأ تباث نی ديز نع » ىذمرتلا ظفل و « ليصفتلا باوصلاو هيف هو هنأ ىلإ ىذمرتلا راشآ و « تباث نب ديز ثيدح

 نأ ىذمرتلا دارمو « اهصرخ لثمب اهوعيبي نأ ايارعلا لهال نذأ دق هنأ الإ « ةنبازملاو ةلفاحلا نع ىج يب ىنلا

 ءاناتسا ريع نا یورو « ةطساو ريغب ريع نبا هاور ام إو تباث ن ديز ثيدح درب ل ةنيازملا نع ىهنلاب حيررصتلا

 نع هلك ثيدحلا لمح رع نبا نوکب نأ لمتحا ةظوفحم تحل نبا ةءاور تناك ناف « تباث نب ديز ةطساوب ابارعلا

 ولو هنم سبابلاب بطرلا عسب مجرحت ىلع بابل ثيداحأب لا ةطسا و ریغب هضعب هدنع ناكو تباث نب ديز ۰

 سبايلا نع فج اذإ صقني دق بطرااو , لاکلا ةلاح حصي امن یوانلاب رابتعالا نآل نزولاو ليكلا ىف ايواست. .

 ةحصل كلذ ىفهابحاص هفلاخو « ةوطرلا ةلاح ةاواسملاب ءافتكالا ةفينح ىبأ نعو « روبحبا لوق وهو ردقتب ال اصقن

 عیب نع لئس هب ىنلا نا » صاقو ی نب دعس ثيدح كلذ نم حرصأو « كلذ نع ىلا ىف ةدراولا كثيداحألا
 . هحو نئسلا باحصأو كلام هجرخأ ءاذا الف : لاق « ىن اولاق ؟ فج اذإ بطرلا صقنيأ : لاقف رقلاب بطرلا
 ٠ عيب ىف) شااب رقلا عیب نع ىهنلا دعب ىأ ( كلذ دعب صخر ) هلوق . ک اج او نابح نباو ةميرزخ نباو ىذمزتلا
 ٠ نوكي نأ عنمو هم ومع ىلع رملاب قلا عیب نع یبللا ةيفنلا نم لمح نم ىلع درا ىف دروام حرصآ نم اذهو ( ابارعلا

 رذنملا نبا هاکح اک مهنم معز نم كاذکو « دحاو قايس ىف ادرو نافلتخ ناکح امهنأ معذو هنم ینتسم ابارملا عیب

 (رقااب وأ بطرلاب) هلو . خسانلا دعب نوکی ال خوسنلا نال رقلاب رها عيب نع ىبنلاب خوسنم ايارعلا عیب نأ منع
 نوکت نأو رييختلل نوکت نأ ةلمتحم یهو «وأ » ظفلب ىرهزلا نع ليقع ةياور نم لسمو ىراخبلا دنع اذك

 یرهزلا نع امهالك یعاز والا قيرط نم قجباو ناسيك نب اص قيرط نم یارطلاو یاسنلا هجر خأو « كشال

 ال رييختلا ىنمع « وأ » نوک دبی اذمو  واولاب هرکذ اذکم « كلذ ريغ ف صخري مو رقلاب و بطرلاب » ظفلب
 نب دز نب ةجراخ نع اضيأ یرهزلا قیرط نء دواد وأ هجرخآ كلذكو . ىوونلا هب مزج ام فالخ « كشلا
 یرهزلا نع سن وب نع هاور بهو نبا ناف یرهزلا ىلع افالتخا وه سیل و « حص هدانسإو هيبأ نع تباث
 بطرلا عیب ذاوج ىلإ رئاصلا هجولل ةجح ابف تناكةباورلا هذه تتبث اذإو ٠ امهقرفو یاسنلا امهج رخآ ندانسالا

 زوحيال ليقو , ةيعفاشلا نم ناريخ نبا ىأر وهو ضرألا ىلع اضيأ صورخلا بطرل اب لخنلا سوءد ىلع صورخلا

 وهو زاج نيعون اناک ناو « هيلا ةجاحال ذإ رحب ملادحاو اعون اناكنإ ليقو « ةعاج هححصو ىرخطصالا ىأر وهو

 هلثمو ليقو ؛ ضرألا ىلع رخآلاو لخنلا ىلع امهدحأ ناك اذإ ايف هلك اذهو « نورصع ىنأ نبا هححصو قع) ىبأ یأر
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 عويبلا باتک م ۳۸۹

 یدروالا حرصو . اهركذ لوطي رخأ عورف كلذ قو « نيعو ان اذإ امف هلع نإ لیقو ٠ لخنلا ىلع اعم اناك اذإ ام

 ۱ دارلا رهو « لخنلا رم ه لس ةياود ىفو « میل كيرحتو ةئاثملاب ( رملا عیب ) هلق . بطرلاب كلذ ىف رسبلا قاحلاب

 رفلاب بطرلا نع ىلا عقد ام]و « نوكسلاو ةانثملاب رّملاب هعیب زوج هناف لخنلا ريغ نم شا دارملا سیل و « انه

 بييزلاب مركلا عیب د ) هلق . هدعب ىذلا ثيدحلا ىف هيلع مالكلا ىنأي ( اليك) هلو ۰ هسنج نم الضافتم هن وكلا

 دارلاو بنعلا رجش وه ءارلا نوكسو فاكلا حتفب مركلاو «اليك بيبزلاب بنعلا عيب و » لسم ةياود ىف ( اليك
 مالكلا أيس اک هنع ىبنلا درو دقو . امرك بنعلا ةيمست زاوج هيفو « لس ةياور هتضوأ اک بنعلا سفن انه هنم

 ریسفت نأ ىلع ءانب هلك اذمو , زاوجلا نايل انه هركذ نوكيو هيزنتلا ىلع ىبناا لمح امبذدب عمجيو ۰ بدآلا ىف هيلع
 فلتحاو . هتقيقح ىلع ىبنلا لمحيف زارجلا ىلع ةجح الف اف وقوم هن رك ريدقت ىلعو ٠ ی ىنلا مالك نم ةنبازملا

 ةيعفاشلا ضعب هراتخاو رهاظلا لهأ لوق وهو . ال : ليقف ؟ ايارعلا ف بطرلاب هريغ وأ بنعلا قحلب له : فلسا
 وهو رخدبام لک قحاب : لمقو « یعفاشلا بهذم روهشم وهو ةصاخ بلا قحاب : ليقو « ىربطلا بحلا منم

 « یثدلا وه ( نيصحلا نب دواد نع ) هلق . اضيأ یمفادلا نع لوقنم وهو ةرع لك قحلي : لیقو « ةک اما لوق

 ینلا بابلا ىف رخآو ثيدحلا اذه یوس یراخبلا ىف هخيشل الو دوادل سیلو « یراخبلا خيش الإ نویندم موکو
 « دیعس ابآ عمس هنأ هرخآ نایفس ابأ نأ » لسم ةياور ىف عقوو . دمحأ ىبأ نبا لوم نایفس وبأ وه هخيشو ٠ هيلي

 ىنكلا ىف کالا دمحأ وبأ كلذ ىلا مهةبسو « همسا فرعيال هريغل امت ىوونلا لاق یتح هتينكب روبشم نايفس وبأو

 دبع وه ۳۹ ىنأ ناو . نامزق هسا نأ هيف هخيش ینعماا نع ثيدحلا اذهل هتیاور ىف ناسلا ىف دواد وبا ىح نكل

 ناك نايفس ابآ نأ ىدقاولا کحو , نيئ.زملا مآ شحج تنب بنيز ىخأ نا ىدسالا شحج نب دمحأ ىبأ نب هللا
 ىلع رمتلاب رمشا ءارتشا ةئبازملاو ) هلق . هيلا سنف دمحأ ىبأ نب هللا دبع سلاحي ناكو لوشالا دبع یہا یوم

 ركذو « هلبق ىذلا رمع نا ثيدحل قفاوم وهو . اليك د ليعامسالا دنع كلام نع یدپ- نبا داز ( لخنلا سوءر

 هلوأ ببس ىلع هج ورخ هل موبفم الف كاذ ذإ تعقو ىلا ةعيابملا ةروص هنأل لب ةروصلا هذه ىف ديقب سيل لیکلا

 بييزلاو را رايعم نأ هنم دافتب و , قوطلا نم عنلاب لو هنع توکسلا دال هقفاوملا موپفم هنكل . موهفم

 (ىاابيشلا نع) هلوق . أطوملا ف وه اذكو , ضرآلا ءارک ةلتاحا و » ديعس ىبأ ثيدح رخآ ىف لسم دازو ٠ ليكلا

 ةلط احا نع مالكلا ىت أ يسو « یابیشلا انادح ه ةي واعم ىبأ نع رخآ هجو نم ليعامسإلا ةياور ىف عقوو  قحإ وبأ وه
 ةنبازملاو « هلثم ثيدحلا اذه بقع ديعس يأ نع ةبلس ىبأ نع وربع نب دم ةياور ىف عقوو « ةرضاخلا عيب باب » ىف

 عما ةيناتحتلا ديدشتو ءارلا رسكو ةلبلا حتفب ( ةيرعلا بحاصل صخرأ ) هلو . عرزلا ىف ةلقاحناو لخنلا ىف

 خيش ینعقلا نع زيزعلا دبع نب ىلع نع ىناربطلا داز ( اهصرخب اهعيدي نأ ) هلوق . ةغل اهريسفت انركذ دقو « ايارع

 ىحي نع لس هاورو . باب دعب قاس عفان نع ةبقع نب ىموم ةياور نم فنصبال هلثمو « الدک » هيف ىراخبلا
 « برشا باتك ىف عفان نع ديعس نب ىح ةياور نم فنصللل هوحنو ؛ رمتلا نم اصرخ لاقف كلام نع ىح نبا

 اهن لک أي ارم امصرخم تيبلا لهأ اهذخأي ةيرملا ف صخر » ظفلب ديعس نب ىح نع لالب نب نامی ةياور نم لسمو

 ىرتشي نأ ةيرملا : ىحي لاق « ارم اهصرخم ةيرعلا عیب ف صخر » ظفلب ديعس نب ىح نع ثيللا قيرط نمو « ابطر
 هجرخأو « اجاددإ ناملس ةياور ىف نأ نيبت ةياورلا هذهو « ارم اهصرخم ابطر هلهأ مامطب تالخنلا ارم لجرلا



FAV ۲۱۹۱ - ۲۱۸۹ ثيدحلا 

 ةلخنلا , ايارملا ف صخر » ظفلب عفان نع ريع نب هللا ديبعو بوبأ نع ةبلس نب دام قيرط نم یاریطلا
 هحرش ىف أيس اک روحل ا دنع لقب سلو « لجرال نابهوپ د همق داز ارم اميصرخت امعءدیف لجرلل نايهوي ناتلخنلاو

 باب دعب
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 « ايارعلا ۳

 كندحأ : ميبكرا نب لل و روت لاق باهر لا دبع نب للا دبع اشر - ۰

 قمر ةسخ ىف ايالا مف خر و ا "ىبلا “نا » هنع "لا 7 ىضر ةريره نآ ن رع نايفس ىلأ نع دود

 « من : لاق CORE ةسؤ نورا

 [ ۲۳۸۲ : ىف هفرط - ۲۱۹۰ ثیدملل ]

 تمم : لاق ًاریش مس ديعس نع یجب لاق : لا نايف ان دح هلا دبع نب لع ازم - ۰

 ابص' رز عا نأ ةبارملا ىف ی را در 3 نع یه و هلا لوسر "نا » َةمْدَح یبا نب لمس

 ام رک أ اهصزخ اهلاعأ ابی هب ملا ىف و اه رشا دش ”ةايقس لاقو - بل اهناهأ لک ا
 “صخر شپ ی "نا : نولوقب ”لهأ "نا : ”مالغ . انأو یدل تلق ةنايفم لاق . داوّس وه : لاق  ًابطر

 ةتدرأ اما : نايفس لاق . تكف . راج ف ور میل تلف اهم لما يرن انو: لا ر و

 ال لاق ؟ « هُحالَّص و دا یح ملا عيب ب نع یم ٠ و هيف سیلآ : نایفسا ليف . « ةنيدلا لهأ نم ًاراج نا

 ] ۰: ىف هقرط - ۲۱۹۱ ثيدحلا ]

 «ةضفلا وأ بهذلاب» هلوقو : بيطي نأ لوو ىأ ( لخنلا سو.د ىلع ) میلاو ةثلثملا حتفب ( رلا ع مث باب ) هلو

 « ملسم نإ 2 اواو دداا ءاطع نع ) هلو . دو تار تره لا ر اط نتا

 « عرج نبا نع اهالکو « یواحطلا دنع بويأ نب ىحيو مس دنع صاع وبأ هعباتو « بهو نبا امهنيب عج اذك

 . « ءاطع ىقريخأ و خرج نبا نع هتياور ىف عقوو < هدحو ء اطع نع خرج نبأ نع دنع ةنييع نبا هاورو

 حتفب ( رمثلا عيب نع) هلو . «هللا دبع نب رباج امم امينا » ةروكذملا م ءاع ىنأ ةياور ىف ( رباج نع) هلوق
 ا دعب هريسفت یتأیسو « هحالص ودبي ىح » ةنيبع نب اور( بيلي ىح ) هلق . بطرا ىأ ةثلثملا
 لج امال ةضفلاو بهذلا ىلع رصتقا امنا : . لاطب نبا لاق ( مردلاو رانيدلاب الإ هنم ءىش عابي الو ) هّلوق

 داز ( ابارملا الا ) ُهْلَو . هطرشب یه ضورعلاب هعمب زا وج ىف ةمآلا نيد فاللخ الف الإ و ؛ سانلا هب لماعتي ام



Aعويبلا باتک م `  

 فرعيو صرخ نأ دعب امف بطرلا عسب زوجيف ىأ « اف صخر تلج هللا لوسر ناف » هتياور ىف بويأ نب یگ

 هب هيبنب خوسنم ايارعلا عیب نأ نويفوكلا ىعدا : رذاملا نبا لاق « هيف ثحبلا أس اک رمثلا نم كلذ ردقب هردق

 ايارعلا ىف ةصخرلا ىور ىنذلا وه رمتلاب رمثلا عيب نع ىلا یود ىذلا نال دود اذهو رمثلاب رمثلا عیب نع

 ايارعلا عيب ىف ةصخرلا نأ ىلع لدت هلبق ىذلا بابلا ىف ةيضالا ملاس ةياودو : تلق . اعم ةصخرلاو ىهنلا تبثأف

 نب ديز نعو : لاق « رمتل اب رمثلا اوعيبت الو » اعوفرم ربع نبا نع هظفلو : رمتلاب سلا عيب نع ىلا دعب عقو

 « حنم دعب نوکت ابناف ةصخراا ظفل هيضتتقي ىذلا وه اذهو « ةيرعلا عیب ىف كلذ دعب صخر مب هنأ » تباث

 هل . كلذ حاضيإ تمدق دقو « رمتلاب رمثلا عیب ركذ دعب ايارعلا ءانثتسا اف عقو ىلا ثيداحالا ةيقب كلذكو

 اكلام تعم ) هلق ٠ دوپشم یرضب < ةدحوم مث مبجلاو ةلمهملا حتفب ىجحلا وه ( باهولا دبع نب هللا دبع انثدح )

 هب ثدح ام صوصخم عامسلا نأ ىلع حالطصالا رقتسا دقو « هب رقأف خیشلا ىلع "یرق ام ىلع عامسلا قالطإ هيف ( حلا

 ريذو لضفلا دلاو وهو روصنلا بجاح وه هوبأ عیبرلاو « ريغصتلاب وه ( هللا ديبع هلأسو ) هلوق ٠ اظفل خيشلا

 عسپ ی یآ ( ايارعلا عسب ىف ) هلوق . « صخرآ » ینہ ہشکدللو دیدشتل اب شكالل اذک ( صخر ) هل . ديشرلا

 ىف ) هلوق . هماقم هيلا فاضملا ماقأو فاضملا فذغ « مدقت اي ةيرع عج ايارعلاو ةلخنلا ىه ةيرعلا نآل ايارعلا رم

 « نيصحلا نب دواد نم هيف كشلا نأ هتياور ىف لسم نيب « ىوارلا نم كش ( قسوأ ةس نود وأ قسوأ ةسمخ

 دانسالا اذهب درفت دواد نأ هريغل اعبت نيتلا نبا رکذو « هلثم كلام نع رخآ هجو نم برشلا رخآ ىف فنصلا و

 نم دبتعا دقو « ةاكزلا باتكىف هنابب مدقت دقو « اعاص نوتس قسولاو . سنأ نب كلام الإ هنع هاور امو : لاق

 « روكذملا كشلا لجال ةسخلا زاوج ىف اوفلتتخاو « هيلع دازام اوعنمو ددعلا اذه موهم« ايارعلا عیب زاوحي لاق

 ايف زاوجلا ةيعفاشلا دنعو « اهنود اف ةسخلا ىف زاوجلا ةيكلاملا دنع حجارلاو , ةيمفاشلاو ةيكلاملا دنع فالخلاو

 ايارعلا عيب و ميرحتلا لصالا نأ عنلا ذخأف , رهاظلا لهأو ةلبانحلا لوق وهو «ةسا ىف زوجي الو ةسخلا نود

 ةئبازملا عيب نع ىبنلا نأ فالخلا ببسو . كشلا هيف عقو ام ىغليو زاوجلا هنم ققحتب ام هنم ذخؤيف « ةصخر

 ؟ ايارعلا عيب ىف ةصخرلاب انورقم عقو ةنبازلا عيب نع ىلا وأ « ايارعلا ف ةصخرلا تعقو مث امدقتم درو له

 ةياور لوألا حجر و «مرحتلا ردق ف كشلا زوج ىناثلا لعو « ميرحتلا عقد ىف كهلل ةسخلا ی زوجبال لوألا ىلعف

 مزلل اب انلمع ولف ةسخلا تحنام عيب ةحلاص « نود » ةظفل نأب ةيكلاملا ضعب جتحاو . هلبق بابلا ىف ةدوكذملا ماس

 « ىمفاشلا بهذم ىف هب ىتفملا وهو هيلع قدصت ام لقأ ىلع لمح نأب نكم اهب لمعلا نأب بقعتو « ةصخرلا هذه عفر

 ةسمخ نود امف ايارعلا عیب ىف صخرآ » ظفلب كلام نع بابحلا نب دیز قيرط نم بابلا ثيدح یذمرتلا یور دقو

 ثیدح ىف هدورول قسد ةعبرأب كلذ دیدم ىلإ بهذ رذنلا نبا نأ ىرزاملا معزو « كلذ ىف ددرتب مو ۰ تا

 یعفاشلا یزلا مرلآ و : لاق « ةنقيتلا ةياورلاب ذخالا و كل امف عقو ىلا ةیا ورلا حرط نيعتف هيف كش ريغ نم رباج

 ىلإ رئاصلا لوقلا حيجرت هيف امن ]و هنع هلقن ام هبتکن م ءىش ىف سيلف رذنملا نا امأ , رظن هلقن فو « ها هب لوقلا

 یح دقو « همالك نم نيب وه اک ىعفاشلا هب لوقي نأ ینزلا مزلأ ىنلا وهو « اهنود ام زوج اعو زوال ةسلا نأ

 امهعبتا نمو كلامو ىعفاشلا نيب فالخ الو : لاق مث « رباج ثيدحي اوجتحاو : لاق موق نع لوقلا اذه رلا دبع نبا

 ثیدح : تلق . راج ثيدح مدنع تبي لو قسوأ ةسمخ غلبي ل امم قسوأ' ةعبرأ نم رثكأ ىف ايارعلا زاوج یف



 ېچ
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 نبا قيرط نم مہک هوجرخآ مكاحلاو نابح نباو ةعزخ نا هحمصو دحأو یعفاشلا هجرخأ هيلا راشأ ینلا رباج
 باحال نذأ نيح لوقي مپ هلا لوسر تعمس رباج نع نابح نب حساو همع نع نابح نب يح نب دم ىنثدح » قم
 طابتحالا» نابح نبا هيلعمجرتو , دمحأ ظفل « حیدالا و ةئالثلاو نيقسولاو قسولا : لوقي اصرخ اهوعيبي نأ ايارعلا
 « حضاولاب سيلف هزواجت زوحيال ًادح هلعج امأو , هيلا ريصملا نیمی هلاق ىذلا اذهو « قسوأ ةعب رأ ىلع ديزبال نأ
 هركذ ىأيسو « ةسمخ وأ ةعبرأ وأ قسوأ ةثالث نوکن ةيرعلا نا » ةمثح ىبأ ن لهس لوقب كلام مهضعب جتحاو
 ناف قسوأ ةسمخ ىلع ةقفص ىف داز ول ام ةلأسملا هذه عورف نمو . فوقوم هنال هيف ةجح الو « هيلي ىذلا بابلا ىف
 ولو ؛ قرفلا حوضول ديعب وهو « زوحي هنأ ةقفصلا قيرفت زاوج نم ةيعفاشلا ضعب جرخو ٠ عيمللا ىف لطبب عيبلا
 ىلع ةيعفاشلا دنع زاج ىرخأ ةقفص ق هنيعب یرتشلل هنيعب عئابلا اهلشم عاب مث ةقفص ىف قسوآ ةسمخ نود ام عاب
 نع سم هج رخآ كاذکو « كلام وه لئاقلا ( معن لاق ) هلوق ٠ ملعأ هللاو + رهاظلا له و دحأ هعنمو « حصالا
 « عاملا ضرع ىمسي لمحتلا اذهر « معن » هرخآ ىف لاقر هرکذف « دواد كثدحأ كلام تلق » لاق ىح نب ىحي
 الو مآ من » خيشلا لوقي نأ طرتشي له ثيدحلا لهأ فلتخاو . هظفل نم ثيدحتلا ىلع هراتخ كلام ناكو
 هلوق ۰ عازن الب لوا وهف معن لاق اذإو « عنام همذع لو افراع ناك اذإ هرارق) ةلزبم لزني هتوکس نأ حيحصلاو
 نايفس نأ ىلع لديام بابلا رخآ ىف نت « یراصا الا وه ( ديعس نب ىحي لاق ) هلو ٠ ةنييع نبأ وه ( نايفس )
 ةمجعملاو ةدحوملاب ( اريشب تعم ) هلق . ةروكذملا ةياكدلا داريا ىف رسلا وهو هب هل ديعس نب يحب ثيدحتب حرص
 نب ديلولا داز ( ةمثح ىبأ نب لهس تعم“ ) هلو . ىراصنالا اففخم ةلمبملا مث ةين اتحتل اب راس نبا وهو . ارغصم

 لالب نب نايلس قيرط:نم لسمو « هاثدح ةمثح ىبأ نب لهسو جدخ نب عفار نأ راسي نب ريشب نع ملم دنع ريثك
 عابت نأ ) هلوق ٠ ةمثح أ نب لهس مهنم ی هللا لوسد بامعأ ضعب نع راسي نب ريشب نع ديعس نب یک نع

 «حتفلا ركذأو رسكلاب ىبرعلا نبا مزجو ٠ اهرسك زاوج ىلإ نيتلا نبا راشأو ةمجعملا ءاخلا حتفب وه ( ابصاخب ۱
 نمو « لعفلا مسا وه لاق حتف نف ارم راص اذإ : اقام ریدقن ءانعمو : لاق . رهشآ حتفلا لاق و یووللا امهزوجو
 هيلي ىنلا بابل ىف هيلع مالكلا ىتأيسو « سدحلاو نيمختلا وه صرخلاو . ۵ ۱ صورخا *ىثلا مسا وه لاق رسک
 مدح ةنيبع نیا نأ ضرغلاو « هللا دبع نب ىلع مالك وه ( حلا یرخا ةرم نايفس لاقو ) هلو . ايارعلا ريسفت ىف
 ىأ ( نايفس لاق ) هلق . دحاو ىنعملا ىأ « ءاوس وه» هلوقب ةراشالا هيلاو « دحاو ىنعملاو نيظفل ىلع نيم هب
 ةراشالا ضرفلاو « ةيلاح ةلج ( مالغ انأو ) هلق . هب هثدح ال ديعس نبا ىأ ( يحيل تلقف ) روكذملا دانسالاب
 لحب ( ايارعلا عیب ىف مل صخد ) هلوق ٠ ماب و هخويش رظان اصلا نس ىف ناک هنآ و هتنطف مدقتو هبلط مدق ىلإ

 نأو.صرخلاب ايارعلا حسب ىف ةصخرلا ديق دعس ن نک نآ كم لهأ ةياورو ديعس نب ىح ةياور نيب فالخلا
 ام ,یشب اهديقي لو ايارعلا عيب ىف ةصخرلا قلطأف م لمآ نع هتياور ىف ةئييع نبا امأو ٠ اطر ابلهأ اپل اب
 نم عم هنأ ءاطع مربخآ تاق و نايفس نع هدنسم ىف دحأ ةياور ىف ( رباج نع هنووري مهن] تلق ) هلوق . ركذ
 ىف ىنأت امنأو اهلا ةراشالا تمد# رباج نع ءاطع نع خرج نبا نع كلذک ةنيبع نبا ةياورو : تلق . « رباج
 روكذملا دانسالاب ىأ ( نايفس لاق ) هلق . بابلا لوأ ىف ىتلا هتياور ىف اک قالطالا ىلع یهو « برشلا باك
 عجريف ( ةنيدملا لهأ نم ارباج نأ ) « باج نع هنووري مهنا » ديعس نب يحيل ىلوق ىلع ىل لماحلا ىأ ( تدرأ اع])



 عويبلا باتك - ۳€ ۳۹۰ ۱

 ىلع قلطلا لمحيف دييقتلا هيف اضيأ اوور ةنيدملا لهأو هل لوقي نأ ديعس نب ىحيل ناکو « ةنيدلا لهأ ىلإ ثيدحلا
 لک الاب كتا اما و اپلا ريصملا نيعتف ظفاح ةدايز صرخ اب دييةتلاو « قالطالاب لمعلا ىلع لیلدلا موقب ىتح ديقملا

 فقأ مل ( نایفسل ليق ) هلق . لعأ هقا و هطرش هنأ ديبع ىبأ نع ىتأيسو « ديق هنأ ال عقاولا نايبل هنأ رپظب ینلاف
 (ال لاق ؟ هحالص ودبي ىتح رقلا عيب نع یبن) دوکذلا ثيدحلا ىف ىأ ( هيف سيلأ ) هلو . لئاقلا ةيمست لع
 ثدح دقو . باب دعب ىتأيسو , هريغ ةياور نم اح وه ناک ناو. ةمثح ىلأ نب لهس ثيدح ىف وه سيل ىأ

 « كلذ. 5 نایفس نع یرهزلا نمحرلا دبع نب دمع نب هللا دبع نع یاسنلا هجرخأ دق . تلف . هيف مهو هنأ ىلإ راشأ هنأ

 ايارعلا ريسفت بيسسإاب - [

 رمتب هنم اهيرتشينأ هل "صخ رف هيلع هلوخدب ی ذأت مختل ENE راى رعي نأ ةي رعلا : كلام لاقو

 هيوقب امو . فاز اب نوک الو« ديب ادي ربا نم ليكساب الإ نوكت ال ةي رملا : سيردإ نیا لاقو

 6 "یفر رع نا نع عفان نع هثیدح ىف "قاحسا "نا لاقو . ا یسوالاب یا نب لمس ل

 : نيسُح نت نایفس نع ديزي لاقو . نيتختلاو ةلخلا هلام ىف لجرلا ”لٌجرلا ی رم نأ ايالا تناك : امهنع
 0 ۳۳ ۳ ت 20 - 7 و 2

 نع رمع نا نع عفان نع ةبقع نم ىموُم انربخأ هللا دبع انريخأ لتاقم "نا وه د اشو - ۲

 ىسوم لاق « اليك اهصر# مات نآ تا ىف شر وظل وا وسر نا ه مهنع فا ضر تبا ن دز

 هی راف اهيتأك تامواعم تال ايارملاو : ٌةبقع نا

 لهأ عوطتي بدجلا ىف برملا ناك. ةبقرلا نود لخنلا رم ةيطع یهو ةيرع حمج ىه ( ايارعلا ريسفت باب ) هلق

 ناسح لاق « ةيقرلا نود نیللا ةيطع یهو ةحينلاپ لب لا وأ ةاشلا بحاص عوطتي اك هل رم ال نم ىلع كاذب لخنلا
 : ب تلصلا نب دی وسل ىه هريغ لاقو - نيتلا نیا ركذ امف تباث نبا

 حئاوجلا نینسلا ىف ایارع نکلو ةيبحر الو ءامنب تسيل

 نعم, ةلدعف ةبرعلا و « فعضلا نم لیع نيح معدت ىلا « ةيبحرلا » و« ةئس نود ةنس لمحت نأ « ءانس » معو

 رخال اهاطغأ نأب « اهريغ نع اهدرفآ اذإ امورمب ةيدعتلاب ءارلاو نيعلا حتفب لخنلا ىرع : لاقي ةلعاف وأ ةلوعقم

 هنأ ىلع یر را كح نیم حتف با بسا اطاق قد ار لک اي ةحئلا لیس لع

 ا أ ( سنو عة رعت ىذأتي مهر اهرم“ بیر به ىأ (ةلخنلا لجر زیرا یرمی نأ ةيرعلا
 دبع نبا هلصو قيلعتلا اذهو « سب اي ىأ ( رمتب ) هل ةبوهوملا نم ىأ ( هنم ) اهطر ىرتشي ىأ ( ابیرتشپ نأ )



 ۴۹۱ ۴۱۹۲ ثيدحلا

 ىف لجرال ةلخنلا ةيرعلا نأ كلام نع عفان نبا قيرط نم ىواحطلا یورو « كلام نع بهو نبا قيرط نم را
 لوخد ريثكلا لخنلا بحاص هركيف نیتاسبلا ىلإ راملا تقو ىف مهياهأب نوج رخ مآ ةداعلا تن اکو « هريغ طاح

 نوكتال اهنأ كلام دنع ةب رعلا طرش نمو « كلذ ىف هل صخرف ارم" كتلخن صرخ كيطعأ انأ : هل لوقف هيلع رخالا

 رخالا نع ررضلا عديل وأ , هطئاح لوخدب ررضلا نم كلاملا ىلع لخدي امل ةصاخ ىرعملا عم الإ ةلماعملا هذهب

 . لجؤم رمتب نوكي نأو . حالصلا ودب دعب عيبلا نوكي نأ اهطرش نمو . فاكلاو قسلاب لخنلا بحاص مايقب
 ليكلاب الإ نوكنال ةيرعلا : سيردا نبا لاقو ) هأوق . ضب اقا طرتشي : لاقف ريخالا طرشلا ىف یعفاشلا هفلاخو
 نبا ددرتو « فوكلا ىدوألا هللا دبع هنأ نيتلا نبا حجر اذه سيردا نبا ( فارجلاب نوکت الو , ديب ادي رّملا نم

 هركذو « یعفاشلل مالا » ىف ىذلاو « یعفاشلا هنأب «بيذهتلا » ف یزلا مزجو « بذبملا حرش » ىف ىبسلا مث لاطب

 « رّقلا نم هصرخم شك أف ةلخنلا رم" لجرلا ىرتشي نأ ايارعلا : لاق هنع عسب رلا قيرط نم « ةفرعلا » ىف قبلا هنع
 . ىهتنا حبلا دسف اضب امت نأ لبق اقرفت ناف . ارم هصرخ ىرتشي مث سب اذإ صقني کردقب مث بط را صرخ نأب

 نع ءاج دقو , ةئيسن الو افازج نوکب ال نأ ایملصحم نآل ىنعملا ىف هقفاوي ومف اظفل ىراخبلا هلع ام راغ ناو اذهو
 نأ الإ رمتلاب ةيرعلا عاتبت الو ىمفاشلا ظفل : لاق هتخسن شمابب ىفدصلا ىلع ىبأ طخب هنأرق رخآ ظفلب ىعفاشلا
 رفلا نم مفديف ۰ اذكو اذک ناک سبي اذاف « بطرلا نم اذكو اذک نآلا 0 لاقض رشعلا صرخ ا ةيرعلا صرخ

 ىعفاشلا لوف ىأ (هیوقی امو) هلوق . دسف اهضبق لبق اقرفت ناف . اترفتي نأ لبق اهرمشب ةلخالا ضبقي و اصرخ هليكب
 ثيللا قيرط نم ىربطلا هجرخأ اذه لهس لوقو « ةقسولا قسوالاب » ةمثح ىنأ نب لهس لوق افازج نوكي ال نأ
 اسوأ الإ ةقسواا قاسوالاب لخنلا سومر ىف رملا عاببال . هظفل و افوةوم لهس نع جرعألا نع ةعيبر نب رفعج نع

 ةيرعلا طباضو . هباحصأ دنع ةيرعلا طرش وه ىعفاشلا نع فنصملا هركذ امو « سانلا اهاكأي ةسمخ وأ ةعبرأ وأ ةثالث
 ضب اقتلا عم را نم ليكلا ىف هريظنب قسوأ ةخ نم لقأ ارم راص اذإ هصرخ نوكي لخت ف بطر عسب اپ مدنع
 اهنآل , هيف ليلد ال ةقسولا قسوالاب لهس لوقب سيردإ نبال یراخبلا جاجتحا : نيتلا نبا لاقو . سلجما ىف

 لوق دعب هدروأ ام عومب نأ دارأ هلدل : تلق . ىنآلا ىنعي نيسح نب نايفس لوق هل دهشي ام ]و ٠ ةلجؤ» ن وکت ال
 رم ینعب : طاح بحاصل لجرلا لوقب نأ اهنم : ةريثك هرعلا روص نا مث . سيردإ ربا لوق یوقب سيرد نبا
 . ا مطرب عفتنيف ةيلخ اب تالخنلا هيلا لسي و رمنلا هنم ضبقي و هعيدي و اهصرخيف . رقلا نم اهصرخب امامعأب تالخن

 ترف لع هلوخدب ررضتي مث . هطئاح نم ةمولعم تالخ رم وأ تالخن لجرا طئاحلا بحاص ببي نأ اهئمو
 بطرلا ةروريص راظتناب هل برهوملا ررضتيف اهايإ هی نأ ابنمو . هل هلجعي رمتب هصرخ ردقب اهبطر هنم ىرتشيو
 هذخأر رمتب هريغ نم وأ بماولا نم هصرخب بطرلا كلذ عیبیف رملا ىلإ هجایتحال اطر اهلك أ بح الو ارم
 یهو هلايعل وأ هسفنل ای ةمولعم تالخن هنم ىنثتسي و« هحالص ودب دعب هطئاح رم لجرلا عيبي نأ اهنمو . الجعم
 ةجاحلا لهال صخرف ةقدصلا ىف صرخت نأ نم تيرعأ اهنآل اءارع تسسو « ةفدصلا ىف امصرخ نع هل ع یا
 قلطي اممو . اصرخ تالخنلا كلت بطر نم را كلذب اوعاتبي نأ مهتوق رم نم لوضف مدنعو مل دقن ال نيذلا

 یرعب نأ اپنمو . ةصوصخم ةبه هذمو « امف فرصتلاو اراک آ هل حسب تال رم الجر ىرعي نأ ةي رع مسا هيلع

 حيييل ايارعلا نم ناتروصلا ناتاهو . ةقدصلا ىف امصرخم ال ةمولعم تالخن هطئاح نم طئاحلا بحاصل ةقدصلا لماع
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 اهرصقو « ةيناثلا ةروصلا ىلع عيبلا ىف ةيرعلا كلام رصقو « روج لاو ىعفاشلا دنع ةحيح روصلا هذه عيمجو . اف

 الو ةراجتل هورتشي الو بطرلا اواك اي نأ م صخر هنأ دازو عیبلا روص نم ةريخآلا ةروصلا ىلع ديبع وبأ

 مسی الو هلن نم ةلخن رب لجرلا ىرعي نأ وهو « ةبحلا ىلع ةيرعلا رصقو اهلك حبلا روص ةفينح وبأ عنمو . راغدا
 ارم هصرخم بطراا نم هل هبهو ام ردقب هيطعي و كلذ سبتحب نأ هل صخرف ةبملا كلت عاجترا ىف هل ودبي مث هل كلذ

 مدقت اک رمع نبا ثيدح ىف ايارعلا ءانثتساب حيرصتلاب بقعت و « رپ را عیب نع ىهناا مومعب هذخأ كلذ ىلع هلحو

 اهكلمي مل ةيرعلا هل تبهو ینلا نأ ةصخرلا ىنعم نأ مهب امحأ نم ناب أ نب یسیع نع ىواحطلا كحو . هريغ ثيدح ىفو

 كلذ ناك لدبلا قحتسب ىتح هنم لدبملا كلي مل وهو ارم الدب ىطعي نأ هل زاج ايلف  ضبقلا الا كلمتال ةيحلا نال

 مل ولو هلدب ىطعيو هب دعو ام ءاضمإب رومأم ءرلا نأ هيف ةصخرلا ىنعم لب : ىواحطلا لاقو . ةصخر ناكو یثتسم

 ینعم كاذب رهظ هدعو فلخأ نم کح ىف نوكي الو هلدب ىطعيو هب دعو ام سبحي نأ هل نذا الف « هيلع ابجا و نكي

 ةيرعلا لصأ نوك نم مزايال هنال اهنم ءىش ىف ةجح الو . ةيطعلا ةر رملا نأ ىلع لدت ءايشأب هبمذل جتحاو « ةصخرلا

 عسب نع یه یذلا وه ةيرعلا ف صخر ىذلا : رذنملا نا لاق , ىرخأ روص ىلع اعرش ةبرعلا قلطت ال نأ ةيطعلا

 إب هلوف عم لسلا ىف نذإلا كلذ ريظنو : لاق « ةياحصلا نم ةءامج ةياور نم دحاو ظفل ىف قلب ربا
 حبتال »

 عیب نم ةانئتسم ابنوک عم ةيرعلا عنمو كدنع سيلام عيب نم ینثتسم هنوکم م لسلا زاجآ نف : لاق « كدنع سيل ام

 ولف « هنم ایارعلا ءانثتساو عييبلاب ثيدحلا حرصت عم ديعبف ةبملا ىلع ةصخرلا مهلمح امأو . ضقانت دقف قلاب رهلا

 اع] حنلاو عونع دعب الا نوکتال ةصخرلاو ةصخرلاب ربع هنآلو « حسیبلا نم ةيرعلا تيئثتسا امل ةبملا دارملا ناك

ىف عوجرلا ىف اوقرفي مل مال ديقتتال ةبملاو بند ام وأ قسوأ ةسخب تديق ةصخرلا نأبو ةبملا ال عسيبلا ىف ناك
 

 یرخآ :ةبه ديدجت وه لب بطرلا لدب رشاب هؤاطعإ سيلف ازئاج عوجرلا ناک ول هنأب و  هريغو محد یذ نيب ةبملا

 نأ ايارعلا تناك د رمع نبا نع عفان نع هثيدح ىف قحا نبا لاقو ) هلوق . مهليوأت حصي الف زوحيال عوجرلا ناف

با ريسفت نود ىذمرتلا هلصوف عفان نع قحسإ نبا ثيدح امأ (نيتلخنلاو ةلخنلا هلام ف لجرلا لجرلا ىرعي
 « قحس] ن

 نم بيرق اذهو « اصرخ لشعب اهعيبيف هيلع قشيف » هيف دازو « تالخنلا » ظفلب هنع دواد وبأ هلصوف هريسفت امأو

 لخت ايارعلا : نيسح نب نايفس نع ) نوراه نبا ىنعي (دیزب لاقو ) هلق ٠ الع ةيرعلا كلام رصق ىتلا ةروصلا

 هلصو اذهو ( رمتلا نم اوءاش اع اهوعيبي نأ مه صخرف اهب اورظتنب نا نوعيطتسي الف نيكاسلل بھوت تناك

 لاق ايارعلا ىف اعوفرم تباث نب ديز نع هيبأ نع ملاس نع ىرهزلا نع نيسح نب نايفس ثيدح ىف دمحأ مامالا

 نم لهس ثيدحب هركذ ام ىلع ةيرعلا رصق ىف كلامل جتحاو « ةمدقتلا روصلا ىدحإ هذهو « هركذف نيسح نب نايفس

 ینلا هنأ رهاظلاو < ابلهأ د هلوقب كسمتف « ابطر ابلهأ باک أي » ظفلب هلبق ىذلا بابلا ىف روكذملا ةمثح ىبأ

 ةدوص ىلع لد لهس ثيدح نأ باوجلا ىف نسحألاو « ءارشلاب هيلا ريصت نم لهألاب دارم نأ لمتح و « اهارمأ

 ىف ام ىلع نیکاسلاب اهدييقت یعفاشلا نع کحو « ةيرع سيل اهريغ نوكل ضرعتلا هيف سيلو ةيرعلا روص نم

 هتبثأ نم دنتسم لعل و « یعفاشلا نع هلقن دماح وبأ خيشلا رکنآ و « یتزلا رایتخا وهو نيسح نب نایفس ثيدح

 نالف : لاق ؟ هذه  ایارع ام : تب اث نب دیزل تلق لاق ديبل نب دوم نع « ثيدحلا فالتخا د ىف ىمفاشلا هركذ ام

 لضف مدنعو هنم اهب نورتشي ةضف الو بهذ مدنع سيلو رضحي بطرلا نأ لي هلا لوسر ىلإ اوکش هباحصأو
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 ثیدحو : ىعفاشلا لاق « ابطر ابنولک اب رمتلا نم اصرخ ايارعاا اورتشي نأ مل صخرف « مهتلس توق نه رگ
 هلك أي بطر هل سيل هنأو اهلك أبل اممرتشی ةيرعلا ىرتشم ناب رعشي « ابطر املهآ هلك أي  هلوق ناف « اذهل لدي نایفس
 بطرلا نم هطئاح ىف طئاهلا بحاصل ناكل كلام لاق اک ىنعي طئاحلا بحاص كلذ ىف هل صخرملا ناكولو « اهريغ

 لاقو « ىعفاشلا ريغ هركذ ادحأ فرعأ ال مالكلا اذه : رذنملا نبا لاقو . ةيرعلا عسب ىلا رقتفي ملو اهريغ هلك أيام
 « ةفرعملا » ىف قبسبلا دحي ملو « ىعفاشلا نع هاكح ا۶] هركذ نم لکو < ی FE اذه : کیسلا
 ديسقتلا ةجح هيف سيلف هتحک ريدقت ىلعو : لاق « یدقاولا ريس ىنعي ؛ ريسلا نم هذخ أ ىعفاشلا لعلو : لاق « ادانسإ هل

 « ةروكذملا ةجاحلا لجال تعقو ةصخرلا نوکت نأ لمتحيف ةصقلا ىف هركذ ام'إو عراشلا مالک ف عقي مل هنآل ريقفلاب
 ديقلا اذه ربتعا دقو . عراشلا نم ةصوصنملا ثيداحألا قالطإ عم لالدتسالا مت الف لاؤسلل ن وكي نأ لمحو
 رتشلا ةجاحل وأ عيبلا ىلإ طئاحلا بحاص ةجاحل الإ ةيرعلا زوجت ال مهدنعف « كلام هربتعا ام ىلا امومضم ةلبانحلا
 aE 1 اذك ( دج انئدح ) هلو ٠ لعأ هاو « بطرلا ىلإ

 تامولعم تالخن ايارعلاو ) هلق . هيلا روكذالا دانسالاب ىأ ( ةبقع نب ىسوم لاق ) هلوق . كدابملا نبا وه هللا دبعو
 « اذكه الإ هنع قرطلا نم ءىش ىف هدجأ مو هب لعل هرصتخا هنأكو ؛ مولعم رمت اهترك یرتشت ىأ ( اهيرتشتف اتات

 دقو ىلامركلا هلاق ذرجتلا ىنعي یرملا نم ال هلا تددرتو تيتأ اذإ تورع نم ةقتشم انآ نين نأ دارأ هلعلو

 : هنع ظفل ىفو ار اهصرخم ابطر هلهأ ماعطل تالخنلا رم لجرلا ىرتشي نأ ةيرعلا : ديعس نب ىح لوق مدقت
 لوق ىلع ةيررعلا ريسفت ىف دمتعا ىعفاشلا نأک : ىطرقلا لاقو . ار# اصرخ اهتوديبيف موقلل لعجت ةلخنلا ةيرعلا نأ

 هنأب حوجرم ىحي ريسفتو : لاق مث.  هریغ قار ةضراعم عم هيلع دمتمی ىح ايبا ىحي سيلو « ديعس نی .
 نم کم ریل اب ال یراق اهب عفدنت الو ةديك أ ةجاح اهيل قهرتال ةصق ىف اهنع ىهنملا ةئبازملا نيع

 نكي مل ولو رمتل اب بطرلا عيب زجأف هل ليق « اذه رذعتی لاق ناف « بطرلا نم ديري ام نيعلاب هئارشو نيعب هرم عسب '

 ةقطان اهئاف « هريغ نم بابلا اذه ثيداحأ عابتاب دعقأ ىعفاشلاو . ىهتنا كلذب لوقيال وهو , لخنلا ىلع بطرلا

 وهو ديقلا عبتيف ديقب ةديقم تعقو ةصخر امل مزالب سيلف ريخآلا همازلإ امأو « ةنبازلا عسب نم ايارعلا ءانثتساب
 سوءد ىلع بطرلاب عطقلا دعب بطرلا قاحلإ ىلا اويهذ ةيعفاشلا نم اريثك نأ عم , لخنلا سوءر ىلع بطرلا نوک

 وأ ىور دقف « ىمفاشلا هفلامال ثيداحألا ىف ايارعلا ريسفت نم درو ام لكو . لعأ هللاو « مدقت اک ىنعملاب لخنلا
 لجرلا ىرعي لجرلا ةبرعلا : لاق ديعس نب ىح وخآ وهو ديعس نب هير دبع نع ثراحلا نب ورمع قيرط نم دواد
 امد » هفلصم ىف ةبيش ىنأ نب ركب وبأ لاقو . ارم ابعيبيف اطر یک اب ةلخنلا هلام نم ىنثتسي لجرلا وأ « ةلخنلا
 نم ىلع ضارتعالا هجتی الو «لجرلا ناتسب ىف ابیرتشپ وأ لجرلا ابر ةلخنلا انآ ةيرعلا ريسفت ىف انعم لاق عيكو

 الف اممج طب اض ىف اهمظنو املك اهب لمع نم امأو  اهريغ عنمو ةءرعلا ريسفت ىف ةدداولا دوصلا نم ةروصب كسم
 لعأ هللاو ء هلع ضارتعا

 اهحالص ودبي نأ لبق راما عيب صاب — ۵
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 ؟حفشت امو : ليقف . حقشن ىتح ةرمثلا عابت نأ  یبلا ین » لاق امهنع لا ۍضر را دبع نب راج
 ور ۸ 2 ۳

 « ابنم لك یو افصل و راحت : لاق

 كيرحتلاب ةرع عج ةثلثملاب رالاو  رپظب ىأ زمه ديغب ودبي ( امحالص ودبب نأ لبق راما عسب باب ) هلوق

ف فاتخا دقو < امف فالخلا ةوقل ةلأسملا ىف م مزج مو < هريغو بطرلا نم معأ یهو
 ليقف : لاوفآ ىلع كلذ ى

 طرش ولو اقلطم زوحي ليقو . نالطبلا ىلع عاجالا لقن نم موو ؛ ىروثلاو ىليأ ىبأ نا لوق وهو اقلطم لطب

 لطب الو لطبب مل عطقلا طرش نإ ليقو . اضيأ هيف عامجالا لقن نم موو « بیبح ىبأ نب دیزب لوق وهو ةيقبتلا

 عسب ىلع لو“ هيف ىبنلاو ةيقبتلا طرتشي مل نإ حصي لیقو . كلام نع ةباورو روبجلاو دحأو ىعفاشلا لوق وهو

 نب ديز ثيدحو , هيزاتلل هيف ىبنلا نكل هرهاظ ىلع وه ليقو . ةيفنحلا رثكأ لوق وهو الصأ دجوت نأ لبق را

 ثيدح لوألا : ثيداحأ ةعبرأ بابلا ىف فئصملا ركذو . ىتاثلا ىلع لمح دقو « ريخالل لدي بابلا هب ردصملا تباث

 نإ دعس هاو دو « ثيللا قیرط نم الوصوم هرآ لل ( حلا دانزلا ىبأ نع ثيللا لاقو ) هل ء تباث نب ديز

 ىواحطلاو دوادوبأ هجرخأو « لوألا نود ین اما دانسالاب نكلو ثيللا ثيدحوحن هيب أ نع دانزلا نأ نع روصنم

 نيدانسالاب سنوي قيرط نم قبلا هجرخأو « ىلاثلا نود لوألا دانسإلاب دانزلا بأ نع ديزي نب سنوي قيرط نم

 ةعبرألاو « هلثم نع ىباحص نع هلثم نع ىعبات ةياور دانسإلا اذه قو . ةثلثملاو ةلمبملاب ( ةث راح یب ن») هلوق . اعم

 ىو . عطقلا رمثلا قحتسا ىأ « لخنلا رم اوعطق ىأ ةليقثلا ةمجعملا لاذلاو ميجلاب ( سانلا ذج اذاف ) هلو ۰ نويندم

 ذاذجلا نمز ىف اولخد هانعم نيتلا نبا لاق « ىنسفلا هلثءو فلأ ةداءزب « ذجأ » یسخسلاو لمتسلا نم رذ نأ ةباور
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 ( مبضاقت رضحو ) هلوق . رجشا نم اهذخأو اهترمك عطق وهو لخنلا مارص ذاذجلاو , مالظلا ف لخد اذ لظأك
 هطبضو « ديبع وبأ هطبض ميلا فيفختو ةلمهملا حتغب (نامدلا) هلوق . یرتشلا یا (عاتبملا لاق) هلوق . ةمجعملا دانعلاب
 مهضعب اهاورو : لاق « ىسخرسلا ةب اور حتفلاو یبباقلاةياور مضلاو ناحیح امه ضايع لاق ؛ هلوأ مضب ىباطخلا
 دبع و هرسفو « لادلا حتفو اهحتفو فل لا هلوأ ىف داز نامدالا ظفلب دان لا ىلأ نع ديبع وبأ هركذو . رکاب
 . هك ارد لبق لخنلا داسف نامدلا زازقلا لاقو . نفملا ماللاب لامدلا ىعمسالا لاقو . هداوسو هنفعتو علطلا داسف ةنأب
 وهو نونلا لدب ءارلاب رامدلا سنوي ةاور ىف عقوو . انوفعم دوسأ ةلخنلا بلق جرخي علطلا ىف كلذ عقي امنإو
 ةياود ىف ( ضيم هباصأ ) هلوق . هلوأ حتفب هأرق هناک كاللا دارأ هنأب هريغ هبجوو . ضايع هلاق اک فيحصت
 عادصلا نذوب ضارمألا عیب مسا وهو همضب ىباطخلا لاقو ؛ شک الا هلوآ ركب « ضارم » قسنلاو یپمشکلا
 «نفع هباصأ »اور ىف یواحطلا دازو ؛ ةهاع هلام ىف عقر اذإ ضرمأ لاقي كابتف ةرمثلا ىف عقب ءاد وهو « لاعسلاو
 ادا »هارد ىف ىواحطاا داز « ةفيفخ ةدجمم اهدعب فاقلا ضب (ماشق) هلوق . نيتحوتفلا ءافلاو ةلمبماب وهو
 ىف عقب لاكأ وه ليقو ٠ احلب ريصي نأ لبق لخنلا رم صقتني نأ وه : یملصالا لاقو « بطرب ال ىتح هبيصي ءیش
 بيصيام انه اهب دارملاو ؛ ةفآلاو بيعلا ةهاعلاو « الوأ تاروكذملا نم لدب وهو ةهاع عمج ( تاهاع) هلق . رىما
 نيرت امإف إل هلوق لثم یه : ىدابنالا نبا لاق « تمتذأف ةدئاز امو ةيطرشلا نإ اهلصأ ( ال امإف) هلق . ركذ اعم
 یمرکی مل نمو ىأ .ال نمو هتمركأ ینمرک أ نم : موق ريظن وهو « لعغلا نع هظفلب ىنتك اف ( ادحأ رشبلا نم
 اهتلامإ عیشت ةماعلاو . ةفيفخ ةلامإ ال ةلاماب برعلا تقطن دقو ؛ اذک لعفاف اذک لعفت ال نإ یعلاو مرگ 1
 ىف لوألا لعف «ناتغل واولا حتفو ةهجملا نوکسو  واولا نوكسو ةمجعلا مضب ( ةدوشلاك) هلوق ٠ أطخ وهو
 « عماجلا » اهتبثأ دقف كلذ سيلو , ةماعلا نحل نم ناکسالا نأ ىريرحلا معزو . ةلعفم ىناثلا ىلعو ةلوعف
 .ىح) هل . دانزلا وبأ وه لئاقلا ( تب اث نب دياز ن ةجراخ ین رخو ) هلوق ٠ مثريغو حسحا » و «حاحصاا» و
 مجنلا علط اذإ » لاق اعوفرم ةرب ره ىبأ نع ءاطع قيرط نم دواد وبأ یور دقو ۰ رجفلا عم ىأ ( ايرثلا علطت
 ء ايلا وه مجنلاو « راثلا نع ةهاعلا تعفر » ءاطع نع ةفينح ىبأ ةياود فو « دلب لك نع ةهاعلا تعفر احابص
 ربتعلاف ؛ رالا جضن ءادتباو زاجملا دالب ىف را دادتشا دنع كلذو فيصلا لصف لوأ ىف حقی احابص اهعولطو
 دمحأ یورو «رحأألا نم رفصالا نيبتيو » هلوقب ثيدحلا ىف هنبب دقو « هل ةمالع مجنلا عولطو جضنلا ةقيقحلا ىف
 رالا عيب نع رب هللا لوسر ى : لاقف داعلا عيب نع رمع نبا تلأس » ةقارس نب هللا دبع نب نامثع قيرط نم
 ةجراخ نع هيأ نع دان زلا ىلأ نبا ةياور ىف عقوو « ايرثلا علطت ىح : لاق ؟ كلذ ىتمو تاق . ةهاعلا بهذت تح
 ؟«اذهام : لاقف ةموصخ عمسف ٠ اهحالص ودبي نأ لبق راهثلا عیابنن نحنو ةنيدملا لقلب هللا لوسر مدق » هيبأ نع
 یزارلا ناطقلا وه ( رحب نب ىلع هاورو) هلوق . روكذملا ىهنلا رودص تقو ببساا ركذ عم دافأف « ثيدحلا ركذف
 حتفو نونلا نوکسب ةسبنعو ۰ اضيأ ىزار ماللا نوكسو ةلمهملا حتفب لس نبا وه ماكحو « ىراخبلا خویش دحأ
 یزارلاب فرعف ىرلا ءاضق لو فوك س رض رفصم ةمجعملا داضلاب سي رضلا نب ديعس نبأ وه ةلمهم أهدعب ةدحوملا
 ىلع اذه نخ دقو < اذه ريغ وهو ديز نب سنوي نع دلاخ نب ةسدنع قب رط نم بابلا ثيدح دواد وبأ ىور دقو
 هجرخأ ماكح نع ىراخبلا هجرخأ ىذلا ةسبنع ثيدح : هصنام هتخسن شماه ىف هطخي تيأ رف قدصلا ىلع ىلأ
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 ی تا د و ل

 , نانثا امه لب كلذك سيلو دحاو املأ نظف « ىنا ةبنع نع خاص نب دمحأ نع دواد ىبأ قيرط نم ىجابلا

 . دلاخ نب ةسينع فالخم « فوقوملا عضوملا اذه ىوس ىراخبلا ىف اذه ديعس نب ةسياعل سيل و « فاتخم امبخيشو

 نع » هلوقو ۰ روكذملا ديعس نب ةسبنع ريغ ايوار هنع فرعأ الو ىزارلا دلاغ نبا وهو هخيش ايركز اذكو

 تسيل دانزلا ىبأ نع ىلوالا قيرطلا نأ ضرفلاو ٠ تباث نا وه ديزو « هركذ مدقتلا ةمثح ىلأ نبا ىأ « لهس

 عئابلا یہ « ابحالص ودبي ىتح رالا عسب نع ىه » ظفلب رمع نبا نع عفان ثيدح ىتاثلا ثيدحلا . ةدرف ةببرغ

 . لطابلا ىلع عئابلا دعاسيو هلام عیضب الثلف یرتشلا امأو « لطابلاب هيخأ لام لک أي التلف عئابلا امأ . یرتشلاو

 « طرتشي مل مأ ءاقيإلا طرتشا ءاوس اقطم حالصلا ودب دعب اپعب زاوج هاضتقمو « مصاختلاو عارلا عطق اضيأ هيفو

 ةهاعلا اف نمؤت سا هيف ینعلاو ؛حالملا ودب بلاغ ىلإ ادتع ىهنلا لمج دقو « اياب ال فلاخم ةياغلا دعب ام نال

 تيدحلا سم جرخآ دقو . ررفلا ددسب ها حالصلا ودب لبقام فالخ , الوصحم یرتشلا قثيف ةمالسلا بلغتو

 بهذت و » ظفل عفان نع ديعس نب ىح ةياور نو « ةهاعلا نمأي ىتح , ثيدحلا ىف دازف عفان نع بويأ قیرط نم

 نع ةبعش قيرط نم هتیاور ىف لسم هنيب ربع نبا لوق نم ريسفتلا اذهو « هت رفصو هترمح هحالص ودبب ةفالا هنه

 حالصلا روبظ لبقام نيب قرفلا ىلإو « هتهاع بهذت : لاق ؟ هحالدام رمع نال ليقف » ربع نبا نع رائيد نب هللا ديع

 حصي مل هطرش ناف « ءاقبإلا طرتشي ال ثيح ةلاحلا هذه ىف اهعبب حصب ام] ةفينح ىبأ نعو « روپمبا بهذ هدعبو

 هب حرص ىذلا نأب بقعتو ٠ ةروصلا هذه ىف عطقلا طرش بجوأ هنأ هنع « سم حرش ه ىف ىوونلا کحو . عسيبلا

 لهأو م هدعب و هلق ءاقبالا طرشب هلطبأو « هدعب و حالصلا ودب لبق قالطإلا ةلاح مسبلا حح هنأ ةفينح بأ باعا

 ادب ول ی داثلا سنج هب دارا له « ابحالص ودبي ىتح , هلوق ىف فلسلا فلتخاو . مريغ نم هب فرعأ هبهذم
 ىف حالم ودب نم دب ال وأ , اب حالصلا دبي مل ناو نيتاسبلا عیج ةرع عيب زاج الثم دلبلا نم ناتسب ىف حالصلا

 : لاوقأ ىلع ؟ ةدح ىلع ةرجش لك ىف وأ « ةدح ىلع سنج لك حالصلا ودب نم دب ال وأ ٠ ةدح ىلع ناتسب لك

 ةياور هنعو « دحأ لوق ىناثلاو . اقحالتم حالصلا نوكحي نأ طرشب ةيكلاملا دنع وهو « ثيللا لوق لوالاو

 ىس«, ءافتكالا ىلع لاد هنأل حالصلا ودب ريبعتلا نم كلذ ذخؤي نأ نكميو . ةيمفاشلا لوق كلاثلاو « عبارلاك ٠

 یعلا لوصح عم ةرجشلا ضعب وهزبو ةرمثلا ضعب وهزب ءافتكالا هنم ذخؤيف هلماكت طارتشا ريغ نم راهزإلا

 فالخ ىلع هنوكل هب نتکی ال دق اهضعب ءاهزأب ةيهزم اهتيمست ناكل ىنعملا لوصح الولو ؛ ةهاملا نم نمآلا وهو

 بیلعت ال دال نوكب یلاعت هللا نم دقو « هرثكأ وأ طئاحلا داسف ىلإ ىدأل عميمجلا ءاهزاب لبق ولف اضيأو , ةقيقحلا

 . كرابملا نبا وه ( هللا دبع انربخأ ) هلوق « سنأ ثيدح كلاثلا ثيدحلا . اچ کفتلا نمز لوطيل ةدحاو ةعفد

 عابت نأ یہ ) هلق . « سنأ انثدح » لاق دیح نع رخآ هجو نم هيلي ىذلا بابلا ف ىنأيس ( سنأ نع ) هلوق
 ااو هريغو لخنلا نيب کما ىف قرف الو « اهريغ ىف قلطأو , قيرطلا هذه ىف لخنلاب دييقتلا عقو اذك ( لخنلا ةرم

 هللا دبع وبأو « انه عقو اذك ( رمح ىتح ىئمي : هلا دبع وبأ لاق ) هلق . مهدنع بلاغلا ناكهنوكل لخنلا ركذ

 ةديرم انقیا ور ىف ةينكلا ةادا لملف « كرابملا نب هللا دبع وه كلذ لئاق نأب رعشت ىليعامسالا ةیاروو . فنصملا وه
 ثيدح عبارلا ثيدحلا . جردم هنأ یکح نم هيف ركذنو « ثيدحلا سفن ىف هيلي ىذلا بابلا ىف ريسفتلا اذه ىتأيسو

 حتشلا مسالاو « رفصا وأ رحا اذإ احاقشإ لخنلا رمث حقشأ لاقب ىعابرلا نم هلوأ مضب ( حقشت ىنح ) هلوق « رباج



 ۳۹۷ ۲۱۹۸۰ ۲۱۱۳ ثيدخلا

 ءاحلا نم لدباف « هقشت ىتح » ظفلب رباج نع رخآ هجو نم سم هرکذو « ةلمهم اهدعب فاقلا نوکسو ةمجعلا ضب

 ىف دمحأ كلذ نيب « ثيدحلا یوار ءانیم نب دیعس لوق نم ريسفتلا اذه ؟ ( حقشت امو ليقف ) هلوق ۰ اهنم اهبرقل ءاه

 « كلذب هباجاف كلذ نع ءانیم نب ديعس لأس ینلا وه هنأ نايح نب ےلس نع دسأ نب زبب نع ثيدحلا اذهل هتياود

 لاقف نايح نب ےلس نع یدہم نب نمحرلا دبع قيرط نم ليعامسالا هجرخأو « زب قي رط نم لسم هجرخأ كلذكو

 جرخأ دقو « رباج وه هرسف ىذلاو « دمعس وه كلذ نع لئاسلا نأ ربظف خلا حقشتام ربا تلق » هتياور ىف

 , هقشي ىتح لخنلا ىرتشي نأو » هيفو الوطم رباج نع ديلولا ىأ نع ةسينأ ىبأ نب ديز قيرط نم ثيدحلا ملسم

 نع اذه ركذي ارباج تعمسأ ءاطعل تلقف ديز لاقف » هرخآ فو « ءیش هنم لكؤي وأ رفصي وأ رمح نأ هاقشإلاو
 نوكي نأ لمتحيو « ريسفتلا هيف لخديف ثيدحلا عسيمج اذه هلوقب هدارم نوكي نأ لمتحي وهو « من لاق ؟ مقلب ینا
 هللاو رباج هنأ ىدهم نبا ةباور نم رهظ دقو « ىوارلا مالك نم ريسفتلا نوکیف ريسفتلا ال ثيدحلا لصأ هدام

 دئاز ردق حالصلا ودب دارملا نأ ىلع ليلد همفو ءاضيأ سنا ثيدح ىف كلذ عوقو اعوفرم هن وك ىوقي امو . لعأ

 فالا سنأ ثيدح ىف كلذ نيب دقو « اهيف حاوجلا ةرثكل ررغلا فوخ كلذ نع ىلا ببسو ٠ ةرمثلا دوهظ ىلع

 ىباطحلا لاق ( رافصتو دامت ) هلق . ابلاغ ىأ « ایلع ةهاعلا تنمأ اهنم لك أو ترحا اذاف » هدعب بابلا ىف :
 رافصتو راجت لاق كلذلف ةدوكب ةرفص وأ ةرح دارأ امإو « ةرحلاو ةرفصلا نم صلاخلا نوللا كلذب دري مل

 دارأف  ةرحلاو ةرفصلا ىلإ اهتول ريغت حيقشتلا : نیا نبا لاقو « رفصتو رمح لاقل صلاخلا نوللا دال ىلو : لاق

 نکمتلا ريغلا نوللا ىف "لاعفت لاقي الو : لاق « عبشت نأ لبق ةرفصلاو ةرجلا لئاوأ روبظ رافصتو راجت هلوقب

 .نأ لمتحمو « رافصتو رامتو رفصتو رمحت نيب قرف ال : لاقو ةغللا لهأ ضمب اذه ركنأو « نولتر ناكاذإ

 لاق : ( ليمكت ) . ةغلابملاو ريشكتتلا ىلع لدت ةدايزلا نأ ررقت اک « اهرارفصاو اهرارحا ىف ةغلابملا دارلا نوکب

 نوکی نأ ريدقت ىلعو ۰ ثيدحلا ةلقث ضعب نم ليوأت مهاع اهب ريشي ةروشلاک تباث نب ديز لوق : حراشلا ىدوادلا

 : تلق . هريغو ربع نبأ ثيدح هئيب اک ىبنلاب مزجلا درو مث سالا لوأ ىف ناك كلذ لملف تباث نب در ز لوق نم

 ثيدذحو « ىهنلا بيس تب اث نب ديز ثيدح دافاف « كلذ بسح بابلا ثيداحأ بترف كلذ رعشتسا ىراخبلا نأكو

 ىبنلا اهلا ین ىلا ةياغلا نایب رباجو سنأ ثيدحو « ىبنلاب حيرصتلا رع نبا

 اهخالَ وی نأ لبق لخّنلا معيب سیساپ - ۸۰

 يضر كلام نب سن ان دح "دیه انربخآ یقه اننا دح تم انثدح کیلا نب هلع یر = ۷

 امو : ليق . ر تح لخنلا نعد « ابحالَص و دی یتح قرملا عیب نع یهن » هو یبلا نع هنع 4

 « ثانصب وأ راح :لاق؟ وهز
 مكمل اهلبق قلا و . لوصاا حسب كح ناببل ةدوقعم ةمجرتلا هذه ( امحالص ودبي نأ لبق لخنا عیب باب ) هلق

 قعقوو تطساو عماجلا ىف هنع ىور امو . ىراخيلا خويش رايك نم وه ( روصنم نب ىلعم ) هلو . راعاا عيب

 . ثيدحلا اذه هنع بتكأ ملىأ الإ « روصنم نب ىلعم نع انآ تبتک : هللا دبعوبأ لاق » بابلا رخآ ىف یتافصلا ةخسن



 عريبلا باتك ۲ ۳۹۸
 وهو «یهرت یتح» ظفلب هدعب ىذلا بابلا ىف ىف يسو « هترع ترهظ اذ] وهزي لخنلا اهز لاقب ( وهز, یح ) هلق
 « لوسملا الو ةءاورلا هذه ىف كلذ نع لئاسلا مسي ( وهزي امو ليق ) ہلوق ۰ رفصا وأ رہا اذإ یھز, یهزآ نم
 فو « رمحت : لاق ؟ اهوهز ام : سنا انلق » هيفو ديمح نع باوبأ ةسمخ دعب ىن أيس اك یفمج نب ليعامج] هاور دقو
 سنا ليق » لاق نكحل دیح نع ناطقلا ىي نع دمحأ هاور كلذكو « سنآل تلقف » هجولا اذه نم ملسم ةياور
 « وهزت ام

 مثالا نم وهف "ھا باص مل خالص ودب نأ لبق زی عاب اذإ اپ - ۷

 هلا لوسر نأ نع هلا ىضر كلام نب سنآ نع ديم نع كلام ان ربخأ توی نب لل دبع | - ۵
 تيأرأ : لورا لوسر لاقف . رم ىتح : لاق ؟ ىهزت امو : هل ليقف یه ىتح راما عیب نع یہ ھل
 ؟ «هيخأ لام < دحآ هزار ةرلا هللا نم اذإ

 ودبي نأ لب ر عاتبا الجر نآ ول » لاق باش نبا نع 0 وب ا : ثیللا لاقو - ۹

 نأ ام منع 2 "یر رع نا نع لل دبع "اس یربخآ . ىلع هیاصا ام ناک تاع هتباصآ 5 خالص

 ۱ ماب را ام الو ءاهحالص وی 'ىتح ةرمثلا اوعيابتتال » » لاق یھب ثلا لوسر
 ةجرتلا هذه ىف یراخبلا حنج ( عئابلا نم وهف ةهاع هتباصآ مث ابحالص ودبي نأ لبق دا عاب اذإ باب ) هو

 حح عيبلاف دسفي مل اذإ هنأ هاضتقمو « عئابلا نابض نم حالصلا لبق هلعج هننک « هحالص دبي مل نإو عيبلا ةحم ىلإ
 یه ةلا ورلا هده : ىباطخلا لاق ( یهز" ىح ( هلوق ..بابلا رخآ ىف هلع هدروأ م ىرهزلل عب ام كلذ ىف وهو

 ىهزأو « لمتكاو لاط اذإ اهز : لاقف هافنام هريغ تبثآ و « ريغ ال یهزت لاقي اما وهزت لخنلا ىف لاقي الف باوصلا
 اسلا هاور دقو ءاضيأ لوئسلا الو ةياورلا هذه ىف لئاسلا مسي ۸ ( یزت امو ليقف ) هو . رفصاو را اذإ

 هجرخأ اذکحهو « رمحت لاق ؟ ىهزت امو هللا لوسد اي ليق » ظفلب كلام نع مساقلا نب نمحرلا دبع قيرط نم
 هاورو عفرلا هرهاظو ديمح نع امهالك لالب نب ناملس قيرط نم ةناوع وبأو بويأ نب يحم قيرط نم ىواحطلا
 لني هللا لوسر لاتف ) هو ٠ هلبق ىذلا بابلا ىف مدقت اک سنأ ىلع افوقوم ديمح نع هريغو رفعج نب ليعامسا

 نع ىدرواردلا نع دابع نب دم همیات و « ةلما هذه عفرب كلام حرص اذکم ( ثيدحلا ةرمثلا هللا عنم اذإ تيأرأ
 نبا مزج كلذب و « هيف أطخأ هنأب ظافحلا نم دحاو ريغو ىنطقرادلا مزجو « ةريخآلا ةلمجلا هذه ىلع ارصتقم ديح
 نب ميهاربا هاور دقف , دابع نب دم نم زيزعلا دبع ةياود ىف ًأطخلاو « ةعرز ىبأو هيبأ نع « للعلا » ىف متاح أ
 ديمح نع لضفملا نب رشبو ناجاس نب ستعم هاورو .٠ اهركذ یالا رفعج نب ليعامسا ةياورك یدرواردلا نعةزح
 ىف بيطخلا هجرخأ « لِي ىنلا نع ةب ثدح وأ « لحتسي م ه لاق سنأ یردآ الف : لاق خلا تيأر فأ لاق » هيف لاقف
 , فقولا هرهاظو « یهزت و هلوق ريسفت ىف سنأ مالك ىلع هفطعف ديمح نع رفعج نب ليعامسا هاورو « جردملا »
 سف أ لاق» ظفلب ديمح نع امهالك رمحألا دلاغ ی قيرط نم بيطخلاو نوراه نب ديزي قيرط نم قزوجلا هجرخأو
 فاتخلا ردقلا اذه ركذي لف ديمح نع افن آ مدقت اک ميدهو كرابملا نبا هاورو « ثيدحلا « ةرمثلا هللا عنم نإ تيأبأ



 ےس ل ل سس ۳۹۹ ۲۷۰۲ ۲۱۹۸ ثيدحلا
 ريسفتلا نوكي نأ منع ام مدقت ام عج ىف سیلو : كلق . كإذ ىلع هنع ديمح بام نم ةعامج امہ ہباتو « هيف
 دقو ٠ هعفر نم لوق ین ام هفقو ىذلا ةياور ف سیلو , هفقو یذلا دنع ام ىلع ةداب ز هعفر ىذلا عم نا ۰ اعوفم

 لع اذهب لدتساو ؟ « قح ںیغب كيخأ لام ذخأت مب « ائيش هنم ذخأت نأ كل لح الف ةهاع هتباصأف ارمث كيخأ نم تمب ول لب هللا لوسر لات » هظفل و سنأ ثيدح ىف عفرلا ةياود ىوقي امرباج نع ديبذلا ىبأ قیرط نم لسم ىود
 وأو دمحأ لاتو ؛ ثلثلا هنع عضب : كلام لاقف ٠ ةحناج هبيصت مث هحالص ودب دعب ىرتشي رمشلا ىف حاوجلا عضو
 امف ةا لا عضو درو ا۶] اولاقو ءىثب عئابلا ىلع عجريال : نویف وكلاو ثيللاو یعفاشلا لاقو « عما عضي ديبع

 : ب ىنا لاقف « هنيد رثكف ابعاتبا رام ىف لجر بيصأ » ديعس ىبأ ثيدحي ىواحطلا لدتساو . لعأ هلاو سا
 بامصأو لسم هجرخأ « كلذ الإ کل سيلو متدجوام اوذخ : لاقف « هنيد ءافو كلذ غلبي ملف . هيلع اوقدصت
 عضو سالا نأ ىلع لد مهنم نما ذخؤي لو ابتعاب مهفو رامثلا باهذي ءامرغلا نيد لطبي مل ايلف : لاق « ناسلا
 هتلباقم ىف نتن ال رمثلا فات ول ىأ ؟  هيخأ لام کدحأ لحتسي مب , لوقو . لعأ هقاو همومع ىلع سيل حئاوجلا
 , نكم هحالص اد ام ىلإ فلتلا قرطت نال « بلاغلا ىلع محلا ءارج) هيفو ؟ ضرع ريغب هلك أي فيكف ض وعلا
 ( لا سنوي ىنثدح ثيللا لاقو ) هلق . نيتلاحلا ىف بلاغلاب کیا طين أف « نكمت هحالص دبي ملام ىلا قرطتلا مدعو
 « هنم متأو اذهب ليقع نع ثيللا نع ريكب نب يحم نه ثيدحلا مدقت دقو « تايرهزلا » ىف لهذلا هلصو قيلعتلا اذه
 ثيدحلا نم هب مجرتلا محلا یرهزلا طابنتسا رکذ انه هنم ضرغلاو

 لجأ ىلإ ماعطلا ءارش ساب - ۸
 مييهاربإ دنع انك ذ » لاق ”شمعألا انثادح ىلأ امدح ثايِغ نب صفح نب مع ازم °

 ىرتشا ۲ "یبلا "نأ اهم 4 ضر ةشئاع نعود وسألا نع انثدح 1 . ىلا ال : لاف فلكلا ف ره را

 ۱ « هعرد_ هته رف لجأ ىلإ یدو نم امام
 هيلع مالکلا ىقأيسو « لجأ ىلإ اماعط قب هنارش ىف ةشئاع ثيدح هيف ركذ ( لجأ ىلإ ماعطلا ءارش باب ) هلق

 ىلاعت هللا ءاش نإ نهرلا ىف فوتسم

 هنم ريخ رمتب رک یب دارأ اذإ سیساپ - ٩

 نبدیمس نع نمحرا دبع نب ليعس نب ديجلا دبع نع كلام نع ةت شرم - 0١
 ی ىلع الجر لستس ما لوسر "نا »امن هن ۍضر ةررم ىبأ مو ردا ديعس ىبأ نع بیس
 ذخأنل انا «رشا لوسر اي لاو ال : لاق ؟ اذكه و رم لک أ : لی ہللا ”لوسر لاقف « بینج رمتب هما

 عام« ماردلاب حلا میر « لتفت ال: لي هلا لوسر لافف « ةئالثلاب نيعاصلاو نيعاصلاب اذه نم عاصلا



 ٠) - عوببلا باثک '

 « انج ماردلاب

 [ ۷۳۵۰ > 1545 2 15442 ۲۴۰۲: ىف هفارطأ - ۲۲۰۱ ثیدحلا ]

 [ ۷۳۰۱ > 1۲:۷ 4۲40 , ۲۳۰۳ : ىف هفآرطأ - ۲۲۰۲ ثيدحلا ]

 ةحوتفم ع ( دیجا دبع نع) هل ٠ ابرلا نم اسيل عنصي ام ىأ ( هنم ريخ رمتب رمت عیب دارآ اذإ باب ) هلوق
 نب لیبس نب دیجا دبع نع ) هلق . ةلاكولا ف كلذ ركذ ىأيسو « فعص دقف ملا مث ةلمهملاب هلق نمو ؛ ميج اهدعب

 لالب نب نامیلس ةياور ىف ( بيسملا نب ديعس نع ) هلوق . « فوع نبا » هجولا اذه نم ةلاكولا ف داز ( نحرلا دبع
 ( ةريره ىبأ نعو دعس یآ نع ) هلو ٠ ماصتعالا ف فاصملا ا بدسملا نب ديعس عع هنأ » ديلا ديع نع

 الإ ثيدحلا اذه ىف دجوي ال ةريره ىبأ زکذ : ريا دبع نبا لاق « هاثدح ةريره ابأو ديعس ابآ نأ » نامیاس ةياور ف
 ديعس أ باحعأ نم ةعاج هاور كلذكو ؛هدحو ديعس ىنأ نع بيسملا نب ديعس نع ةداتق هاور دقو « دمجلا دبعل

 قايسل رب اغم هقاس نكلو ۱ هع ة ورع ىلأ نب دعس قي رط نم نايح ناو یاسنلا اج رخآ ةداتق ةياور : تلق . هنع

 نأ) هلو . ةلاكولا ىف هيلا ةراشالا یأتس اك ديعس ىب أ نع رفاغلا دبع نب ةبقع قابس هبش ةداتق قایسو , ديجلا دبع ةصق
 هرمأف ربدخ ىلإ راصنالا نم ىدع ىنب اأ ثعب » ةروكذملا نايلس ةياور ىف (ريبخ ىلع الجر لمعتسا نا لوسر

 نيسلا حتفب وهو , ةيزغ نب داوس هاف دیجلا دبع نع یدرواردلا قيرط نم ىنطقرادلاو ةناوع وبأ هجرخأو «ابيلع

 ركذ ىفأيسو « ةبطع نزوب ةليقث ةيناتحتو یازو ةمجعم نيغب ةيزغو « ةلءمم لاد هرخآ فو واولا فیفخت و ةلمبملا
 وه : كلام لاق « مظع نزو ةدحومو ةمناتحتو نونو محی ( بينج رەب ) هلوق ۰ ربيخ ةوزغ ىف ىزاغملا ىف كلذ

 ىذلا وه : مريغ لاقو , هثیدرو هفشح هنم جرخأ ىذلا ليقو بلصلا ليقو بطلا وه : ىواحطلا لاقو « سيبكلاا

 رملا ميلا نوکسو ميجلا حتفب وهو « عملا نم » نابلس ةياور ىف داز ( نيعاصلاب ) هلق . عملا فالخب هريغب طلال
 (لعفتال) هلو . ثنؤيو رکذب عاصلا نال زئاج امهالكو « ةثالثلاب ىسباقلاو . رثكالل اذک (ثالثلاب) هلوق . طلتخا

 قيرطلا ىف نازيملا ركذ عقو اذكو «نازيملا كلذنكو » هرخآ ف دازو لثملاب لثملا عب ىأ « لثع,الثم نكل و ه ناماس داز

 ركذ ثيدحلا اذه ديجلا دبع نع ىور نم لک : ربلا دبع نبا لاق « هلثع تاتقلا نم نزوب ام عیب ىف ىأ ةلاكولا ىف یتا

 لک هيف ملعلا لهأ نيب فالخال هيلع عمم مآ وهو « ةلاكولا ىف ال رظن رصحلا اذه فو : تلق . كلام ىوس نازیلا هيف
 ليكلا هلصأ ناك ام نكناو « دحاو هيف نزولاو لیکلاف لضافتلا ةبج نم ابرلا هلخد ام لكنا : هلصأ ىلع لو

 ناف ليكلا هلصأ ناكام فالخب  ليكلاب عابي نأ حصي ال نزولا هلصأ ناك ام مث . نزولا اذكو الیک ال] عاببال

 زوسحيال رمتلاب رمتلا نأ ىلع اوعمجأو : لاق « ءىش لك ىف نزولاب كردت ةلئاملا نأ لوقيو نزولا همف زی مهضعإ
 امأو : لاق . دحاو سنج هعاونأ فالتخا ىلع هلك هنأ و « نودلا و بمطلا هيف ءاوسو « لثمالثم الإ ضعبب هضعب عیب

 كلذ ناب ءافتک | امإو الوهذ امإ عوقولا مدع ىلع لدي الف روكذملا عيبلا خسف نع ةاورلا نم تڪ نم توكس

 وحن ديعس فأ نع ةرضن فأ قيرط نم سم هجرخأ ام ىلإ ریش هتک. یرخآ قيرط نم خسفلا درو دقو « مولعم

 میرحت لبق تناك درلا اهيف حقب مل ىتلا ةصقلا نآ و ةصقلا ددعت لمتح و : لات « هودرف ابرلا اذه لاقف د هىف و ةصقلا هذه

 لا كرتو سفنلاب قفرلا زاوج هيفو « هملعي ىح مجرحتلا لعب ال نم رذع مايق ثيدحلا فو . اعآ هاو لضفلا انو

 ةنيعلا عيب ذاوج ىلع هب لدتسا و . نيدهزتلا نم كلذ حزم نمل افالخ ءىدرلا ىلع بيطلا لكأ رابتخال سفنلا ىلع



 35 ۲۲۰6 - ۲۲۰۱ ثيدحلا

 ريغ « ابيذج مهاردلاب رتشا مث د هلوقب صخب مل هنال نمثلا نم لقأب هنم اهيرتشي م دقنب لجد نم ةماسلا عيدي نأ وهو
 اف هب جاجتحالا طقس ةروص ىف هب لمع اذاف عيشي نکل و لمشب ال ناطملاو قلطم هناب بةعتو « عملا هل عاب ىذلا

 كاذل هب لالدتسالا هجو نإ لمقو . ابنسب ةعلسلا كلت هعاب نم ءارشلا زا وج ىلع هب لالدتسالا حصي الو < اهادع

 نال « عنارذلا دسب لقب مل نم ثيدحلا اذهب لدتسا : یطرقلا لاقو . هیفام نخب الو « لاصفتسالا كرت ةمج نم

 هال ثيدحلا اذه ىف ةجح الو : لاق اول نمللا نوک و الضافتم رمتلاب رمتلا عيب لإ ىدؤي عیبلا اذه روص ضعب

 قلطملاو هقالطاب لب همومعب قاسلا رهاظ هلوانتب الو « لوالا رمتلا هعاب نم ىتاثلا رمتلا ءارش زاوج ىلع صني مل

 عئارذلا دس ىلع ليلدلا لد دقو « فاك ليلد ندآب هديبقتف كاذک ناكاذإو , راسفتسالا بجوف الامجإ دييقتلا لمتح

 نأ » نيريس نبأ قیرط نم روصنم نب دعس هجرخأ ام زاوجلا ىلع موضعي لدتساو . ةعوام ةروصلا هذه نکشلف

 : لاق ؟ هريغ ذخأن و بينجلا یطعنف : فرع نبا هل لاقف ؛ ديب ادب ءاوسب ءاوس هردلاب مهردلا نا : لاقف 0
 اضيأ لدتساو . « تنش دقن ىأ ذخو تئشام مضهاف ةين هيف هل ناكو هتضبق اذاف اضرع اذبم حتبا نکل و ءال
 كلذ ىف لبجعتلا نيب قرف الف حي عسبلاف ةدم دعب هنم اهارتشا نم اهارتشا ىتلا ةعلسلا عاب نم نأ ىلع قافتالاب

 دقملا سفن ىف كلذ لع اطراشت ناف « همدعو دقملا لصأ ىف طرشلا دوجو كلذ ىف نيتعملا نأ ىلع لدف ؛ ليجأتلاو
 ءارشلا ةدارإ رضي الو : میضعب لاقو . عرولا نخ الو« حيمص وهف طرش ريغب دقعلا عقو مث هلبق وأ « لطاب قب

 لالحلا ىلإ مارحلا نع لدع هناف اهجوزتو اهبطخن كلذ نع لدع مث أمان ىز نأ دارأ نكو هو ؛ طرش ريغب ناك اذإ
 عيبلا ىف ةلاكولا زاوجو , ماعطلا بيط رايتخا زاوج ثيدحلا فو . للعأ هللاو عميبلا كاذکو < ابحابأ یتا هللا ةماكب

 عونع « عب هنأ ثيح نم هلصأي زئاج ابرلا عیب نإ لاق نم ىلع ةجح هيفو « درت ةدسافلا عوببلا نأ هيفو . هریغو
 امل كلذكن اك ول هنأ درلا هجوو : لاق « ىطرقلا هلاق حبلا حصبو ابرلا طقسی اذه ىلعف « ابر هنأ ثيح نم هفصوب
 عاصلا ىلع ةدايزلا درب هرمال و ‹ ةقفصلا هذه رب ىنلا در

 قراجاب وأ « ةعوررم ًاضرا وأ « ترا دق الخ عاب نم صاي - ۰

 هم نبا تەم لاق 3 3 "نا ان جا ما ماده انربخأ مارا ىل لاقو : لا دبع وبأ لاق - ۳۳۰۳

 هدبملا كلاذكو ءاهرأ یزال شل را رب , أدق تم لغ اعأ » رع وا وت مان نع رخ

 « ثالثلا هذه ”مفان هل ی مس ۲ نڑلکاو

 مولدة + ۲۳۷۹ ۰ ۲۲۰۹ ۰۲۲۰4 : ىف هفارطأ - ۲۲۰۴ ثيدحلا ]

 نأ امهنع نا ”ىضر رع نب رشا دبع نم فا ن رع كلام انّريخأ فسوب نب هللا دبع ازم - ۵

 « عاتبلا طرشي نأ آلا مبل اه رشف ترب أ أ دق الخ عاب نم : » لاق لی ہلا لوسر

 مسا لخنلاو . ةراجاب کام اش ذخأ ىأ (ةراجاب وأ ةعوررم اضرأ وأ تربآ دق الخن عاب نم باب ) هلق
 ا روپشلا ىلع افخم ةدحوملا رسکو ةزمهلا مضب تربآ هلوقو « لخت عمجاو ثنؤيو ركذي سنج
 نزوب « ًارييأت هرثآ ديدعتلاب هثربأ لاقيو , الكأ هلك 1 ,یشلا تلكأ نزوب اربارهربآ لخنلا تربأ لاقيإ ةحوتفم

 یرالا مت e 1 جا ع م



 عوببلا باتک ۳4 0

 « رکذلا ةلخالا علط نم ءىش هيف رذيل یا ةلخناا علط قش هانعمو حيقلتلاو قيقدتتلا ريبأتلاو املعت هملعأ هتبلع
 هلأ لوسر عم ترم » لاق ةحلط ثيدح نم اسم ورو . اشيش هيف عضي مل ولو قيقشتلا درج«, رمتسم محلاو

 . ثيدحلا « حقليف ىثنالا ىف ركذلا نولم< هنودقلي : اولاق ؟ ءالؤه عنصیام : لاقف لخنلا سوءر ىلع موقب

 اذکه ( لغ اعأ) هلق . یاعنصلا فسو نبا وه هخيش ماشهو « یزارلا ىسو» نبا ىنعي ( هاربا یل لاقو ) هلوق
 ثردحو لب ىنلا نع رمع نبا نع لخنلا ثیدح ىوري عفانو : قمبل لاق « افوقوم عفان نع جیرج نبا هاور

 باتک ین هلع هسنذلا لاي 1 اوف ديلا تد كيل وا کس قو افق + افوقوم ربع نع ربع نبا نع ديعلا

 مل ثراحلا ثيدحو « هيف مولا نم ایحراشو « ةدمعلا » بحاصل عقو ام ىلاعت هللا ءاش نا كانه ركذنو « برشلا

 ینلا بابل لب ینلا بابلا فو بابلا اذه ىف هارت اک ثمالاو كلام اهركذ ةلوصوملا ةباورلاو « جرج نبا ريغ هورپ
 ىف ملاسو عفان ىلع فاتخاو . اهريغ نود لخنلا ةصق رم نبا نع عفان نع اههريغو ثيللاو كلام لصوو « هدعب

 نع ظافحلا هجرخأ اذکم اعم دبعلاو لخنلا ةصق ىف اعوفرم هبآ ن نع ماس نع ىرهزلا هاورف : لخنلا ادع ام عفر

 ىورو « کاسنلا هجرخأ تداحالا عيب اوفر رمع نع ريع نبا هيف دازف نيسح نب نايفس میفلاخو < ىرهزلا

 ةصق ربع نع رمع نبا نعو « لخنلا ةصق رمع نبا نع عفان نع مريغو رمع نب هللا و نا تسللا و كلام
 ةصق ىف كلام قيرط نم برشلا ىف قأسو « اعم ندانسالاب كلام قيرط نم دواد وبأ هجرخأ كاذک ةف وقوم دبعلا
 ییدلا نب ىلع لامو ؛ملاس ةياود ىلع ةلصفلا عفان ةياور حیجرتب ىنطقرادلاو یاسنلاو لسم مزجو . ةفوقوم دبعلا
 دبع قيرط نم ىناسنلا هجرخأ نيتمةلا عفر عفان نع یورو « ملاس ةياور حیجرت ىلا ربلا دبع نباو ىراخبلاو
 نأش ربع نع الإ وه ام : لاق عفان نم بوبآ نع رمعم نع قازرلا دبع ىور دقو« مو وهو هنع ديعس نب هبر

 هلوق . نيبجولا ىلع رمع نبأ نع عفان دنع ثيدحلا نوكي نأ زوجو نيقيرطلا ححح نم لوق عفدیال اذهو ؛ دبعلا
 ةروصو « عاتبلا طرتشی نأ الإ عئابلل هلاف لام هلو ادبع عاب نم , ثيدح ىلإ دبعلاب ریش *! (ثرحلاو دبعلا كلذكو)

 ةئأ ةداعلا ترج ام بسحب “ىش لک رابا : ىطرقلا لاقف ثرحلا امأو « امبنم لک ىف دئاوزلا ةبج نم لدتلاب هچیشت

 هلوق . ءیش ایف لمف مل ناو اهداقمنا ر ا وول دیره تف ر درب تن دل ل اذ
 لدتسا دقو ءا اهلصأ عاب مثالخن ربأ لجر اميأ » ريسي دعب ةيتألا عفان ةياور ىف ( تريأ دق الخ عاب نم )

 ام ىلع هموهفميو « عن بلا كلم ىلعرمتست لب عسبلا ىف ةرُلا لخدت مل ةربؤم ةرمأ اماعو الخل عاب نم نأ ىلع هقوطنمم
 وبأو ىعازوألا مهفلاخو « ءالعلا روومج لاق كاذبو ىرتشلل نوكتو عيبلا ىف لخدت ابن :أ ةريؤم ريغ تناكاذإ

 هلك اذهو . اقلطم ىرتشلل نوکت : لاقف ليا ىبأ نبا سكعو « هدعبو ريبأتلا لبق عئابلل نوکت : الاقف ةفينح
 ؛ ىرتشملل تناك اهبترمشب لخالا تبرتشا لاق نأب یرتشلا اهطرش ناف « ةرمثلل ضرعت ريغ نم لخنلا عيب قالطا دنع

 دافتسي هنأ لصاحلاف . 3 اهطرش زوجي ال : لاقف كلام فااخو . هل تناكريبأتلا لبق هسفنل عئابلا اهطرش ناو
 لوقلا : ىطرقلا لاق « ءانثتسالا مورفع رخالاو طرشلا موپفع امهدحأ ناكح هموهفم رم و ناكح هقوطنم نم

 ال اوغل طرشلاب هدسقت ناكل ةرولا كح ةريؤملا ريغ مكح ناک ول ها رمال ذی E لی

 . هب نیل الا عيمج دنع كسم لا فلتخم مل هسفنب رأت ول لب « دحآ هربؤي نأ ريبأتلا ف طرتشيال : ( هيبنت) . هيف ةدئاف

 اذه لدتسا دقو < عاب نم هلوقب عئابلا ىلإ ةراشالا ةئيرقب یرتشلا عاتبملاب دارملا (عاتبملا طرتشي نأ الز ) هلوق
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 كلذ نم ًائيش عاتبلا طرتشپ نأ الإ لاق هن أكو ابعیج طارتشا حصي اک ةرثلا ضعب طارتشا حصي هنأ ىلع قالطالا
 ربّولا نأ ىلع هب لدتساو . امضعب طرش هل زوحبال : لاقف مساقلا نبا درفناو . لوعفاا فذح ىف ةتكنلا ىه هذهو
 عاب ناو « عئابلل عسيمجلاف ربؤم ريغ اهضعبو ربؤم اهضعب ةلخن عاب ول . ةيعفاشلا لاقو . ربؤملا ريغ محملا ىف فلاخ
 لکلف ددعت ناف ءدحاو ناتسب ىف امهنوک طرتشیو . هکح لكلف درفأ ناف « ةةفصلا داحتا طرتشي كلذكف نيتلخن
 ثيدحلا فو . بلغألا كحلا ةيكلاملا لمجو ؛ ىرتشملل رويال ىذلاو عئابلل ربؤي ینلا نأ ىلع دمحأ صنو . هکح
 نمو « ىنعملا ىلإ ارظن عئابللف هروكذ امأو هروكذ نود لخنلا ثاناب صتخم ر ركذملا کا نأو ريبأتاا زاوج
 علط جرخ مث هل ابتر تيقبو ةلخن عاب ول اف اوفلتخاو « رکذو نأ نيب قرف ملفريبأتلا رهاظب ذخأ نم ةيعفاشلا
 : روپمبا لاقو ؛ دجوي ملام نود دجو ام الإ عئابلل سيل هنال یرتشلل وه : ةريره ىبأ نبا لاقف ةلخنلا كلت نمرخآ
 دسفب ال دقعلا یضتقم قانبال ىذلا طرشلا نأ ثيدحلا نم دافتسیو . اهريغ نود ةربؤملا ةرك نم هن وكل عئابلل وه
 ؛ ابحالص ودب لبق ةرُل عيب زاوج ىلع بابلا ثيدحت ىواحطلا لدتساو « طرشو عيب نع ىهنلا ىف لخدب الف عيبا
 ءاج اذإ ىتح هيف دروام ريغ ىف ءیشلاب لدتسي هنأب هريغو قبلا هبقعت دقو . كلذ ىف هانيكح ینلا هبهذمل هب جتحاو
 ثيدح لمعي الو « ريبأتلا ثيدحي ابحالص ودب لبق ةرثلا عيب زاوجل لدتسیف « كاذك هيلع هريغب لدتسا هيف دروام
 وأ هسفنل عئابلا اهطرش ءاوس ىرتشلل كلذ ىف ةرثلا ناف هدعب و ييبأتلا لبق عيبلا ىف مدقت اک هدنع قرف ال لب ريب ألا
 لخنلا عيب ىف ةرملا نأب لهس حالصلا ودب لبق ةرعلا عيب نع ىلا ثيدحو ريب أتلا ثيدح نيب عمجاو 5 اهطرتش مل

 باوملاب رلعآ هتاو  ادج حضاو اذهو « ةلقتسم یهنلا ثيدح قو لخنلل ةعبات

 الیک مامطلاب رعرازلا عیب صاب - ۱

 هلا لوسر یهن » لاق امهنع لا "یفر رع نبا نع مفان نع هدر انن دح ةبيتق اش - ۵

 ناو « اليك بيز ”ميبي نأ امرك ن اک إو « اليك تب الفم ناكنإ هطئاح رع عیب نأ : ةنبا لا نع كج
 » هلك كلذ نع 5 و. ماعط لیکب نأ ع 0 ناك

 نأ اعرز ناكنإو » هيفو ةنبازلا نع یهللا ف ريع نبا ثيدح هيف ركذ ( اليك ماعطل اب عدزلا عيب باب ) هلو
 لو عيب هلال « ماعطلاب عطقي نأ لبق عرزلا عيب زوجیال هنأ ىلع ءاملعلا عمجأ : لاطب نبا لاق « ماعط ليك هعیپ
 الضافتمال هسنجي كلذ نم ءىش عیب نوزيحيال روومجاذ ةلئامملا ناكمإو عطقلا دعب هب ايب كلذ بطر عیب امأو ؛ مولعع
 بطرلا عرزلا عيب زاوج ىف ةفينح ال ىواحطلا جتحاو . باوبأ لبق كلذ ىف ثحبلا مدقت دقو . ىهتنا الئاهتم الو
 رخآلا ةبوطرك تسيل امهدحأ ةيوطر نأ عم لث الثم بطرلاب بطرلا عیب ذاوج ىلع اوءمجأ میناب سبايلا بحلاب
 هنکل توافت ناو بطرلاب بطرلا نأيو « دساف ومف صنلا ةلب اقم ىف سايق هنأب بقعت و « انيابتم افالتخا فاتخ لب
 لعأ هللاو « ريثك توافت هتوافت ناف رفلاب بطرلا فالخب هتلقل هنع ىنعف ریس ناصقن

 هلصأب لخنلا 12 ساب — ۳

 قام یبلا نأ امهنع هللا ىضر رع نبا نع عفان نع ٿيا انَثادح ديعس نب ةبيتق اشو - ۹ 5 1 *# ر 2 5



 عوببلا باتك ۳ 6م
 س

 2 ت > 0 5 ۰ 1 1 ۳ , a7 س و و ك

 « عاتبملا طرشي نأ "الإ « لخدلا هر بأ ىزالف اهلصأ عاب م الخ أ ىرما اعأ » لاق

 هددوآو « بايب لبق هيف ثحبلا مدقت دقو ريبأتلا ىف رع نبا ثيدح هيف ركذ (هلصأب لخنلا عيب باب ) هلوق
اطب نبا لاق « اباصأ عاب 2 الضن ريأ ”ىرمأ اأ » ظفلب عفان نع ثللا ةياور نم انه

 عمم لإ روا بهذ : ل

 « زوجيف لخذلل اعين هارتشا ول ام فالخ « ىرخأ ةقفص ىف هحالص ودب لبق هرم ىرتشي نأ هدحو لخنلا ىرتشا نم

 رضا 3 بسا 2 ۳

 0 ۳ a 0 ل 4

 یآ ن ا یی لح لاق یا ام لح لاق سو نی ع ا لح بهو و "قاحسا شی د ۴۲ ۷

 قرضاغاو ةلقاحلا نع ی هلا لوسر یه » لاق هنأ ُهنع "فا يضر كلام نب سنآ نع ٌةىراصنألا ةحلط

 سر 1 2
 4 ةنبارلاو ةليانملاو ةسَمالأاو

 هللا لا “| | 0000 1 4 5 7 م ١ | انم لح 7 2 ۵ م س ۸

 و ین نأ 8 4:۶ هلل یصد س نع ديه ن۶ _شعج نب ليعامسإ 9 ری ¬ ۳۳۰

 5 و. ي ست 5 .Je 2 ووا مه رھ 2 ۱
 8 روصا و رم : لاق ؟ اهوهز ام : سنالا 2 . وهرب ىتح را رگ e نع یہ
 را هللا منم نإ تيأر ص

 ؟ « كيخأ لام حتت 2

 بوبحلاو را#لا عیب دارملاو , ةرضحلا نم ةلعافم یهو < نیتمجعلا داضلاو ءاخلاب ( ةرضاخا عیب باب ) هلوق

 الو هخيشل الو هل سيل ةقث وهو ؛ یطساولا فالعلا یآ ( بهو نب قع) انئدح ) هلو ۰ ابحالص ودب نأ لبق

 یایلا مساقلا نإ سنوي وه ( ىبأ انثدح سنوي نب ربع انئدح ) هلوق ٠ عضوملا اذه ريغ یراخبلا ىف هخيش خيش

 ماعطلا عيب وه : ديبع وبأ لاق ( ةلقاحلا نع ) هلو . ثيدحلا ليلق وهو « هريغو نيعم نب یحم هقثو « ةفينح یب نم

 عيب هنع ىهنااو « هقوس ظلغي نأ لبق نم بعشت اذإ عرزلا لقحلا : ثيللا لاقو , لّمحلا نم ذوخأم ربلاب هلبنس ىف

 ءارك وه كلام نعو « قلاب لخنلا سوءر فام عیب ليقو : اهحالص ودب لبق ةرملا عيب لدقو « هک اددإ لبق عرزلا

 هيف ثحبلا قفأيسو « تبنتام ضعبب ضرألا ءارک ةلفاحلا نأ روپشلاو , مادإ وأ ماعط ليكب وأ ةطنحلاب ضرالا

 داذ . ةئبارملا كاذكحو هباب ىف ةذبانملاو ةسمالملا ىلع مالكلا مدقت دقو . ىلاعت هللا ءاش نإ ةعرازلا باتک ىف

 كرفيو دتشي نأ لبق عرزلا عیب و معطت نأ لبق راما عیب ةرضاخلاو : مساقلا نب سنوي لاق د هتياور ىف ليعامسالا

حي : عئوي یتح لخنلا رم نم ىرتشيال : لاق ةرضاخلا ىف نأ ىل رسف : سوب نب رمع لات : ىواحطلاو . « هنم
 وأ ص

اقلطم ةيفنحلا هزاجأ دقو « هيف کلا ةفرمع متي امم نطب دعب انطب دصع امم رضخالا عدزلا عیب و « رفصي
 تبثی و 

 ررخأا رفتشو « عطقني یح كلذ دعب هنم ددجت ام ىرتشملل و هحالص ادب اذإ زوج كلام دنعو؛ فاتخا اذإ راخلا

 الو ددجتي اهنا نأ عم ةعضرلا ءاركبو « فاتختو ددجتت انآ عم دبعلا ةمدخ ءارک زاوحب ههشو « ةجاحلل كلذ ىف

 عیب حصي الو . عطقلا طرشب حصي هلبقو « اقلطم حالصلا ودب دعب حصب ةيعفاشلا دنعو  لفطلا هنم برشي کی رد

 مدقت دقو : وهز ىح لخذلا رم عیب نع یا ین ىنأ ثيدحح بايلا ف رکذ مث . زوللاو زوجلاك هلنس ىف بلا



 )>۵ ۲۲۰۹-۲۲۱۱ ثددخحلا

 ارت هيف تب
 هلك أو راما عیب باپ - [

 ىأ نع او وأ ات دح كا دبع 68 ماشه دیل وا ۳ شم سس ۹
 وع نبا نع دهام نع رشب

 : نمؤملا لجلك ةرجش رجشلا نم : لاقف « ارا كأي وهو هلم یبلا دنع تنک » لاق امنع هللا ۍضر
 ۶ ر ي . ر 7 5 7 4

 « ةلخنلا یه : لاق « مهم دحآ ان اذاف « ةلخنلا یه لوقأ نأ تدرأف

 نا ثددح هيف ركذ ؛ فورعم وهو « ةلخلا بلق وه ملا ديدشتو جلا مضي ( هلک أو راجلا عيب باب ) هلوق

 هنم لك الا نكل عبيبلا ركذ هيف سيلو « لعلا باتک ىف هثحابم تمدقت دقو « نما لجرلاك ةرجش رجشلا نم » رمع

 عجب لع هتقب اطع لدي هط رش ىلع شب دح دجب ل هنأ لإ رام نوک نأ لمتحو 5 ريما نبا هلاق هعبب زاوج یه

 : تلق , زئاج هعسق لک الل هب عفتنا ام لكو « فالخ الب تاحالا نم هلكأو راما عیب : لاطب نبا لاقو . رامجلا

 ةرضح هلو ینلا لک أ ثيدحلا فو « كلذكس يلو ةعاضاو اداسفا نظر دق هنال كلذ نم عنملا موت عفر ةمجرتلا ةدئاف

 هجرخم ءافخإ ىلع اسايق هءافخا بحتساو لک الا رابظ] هركنم ىلع كلذب دريف موقلا

 مهني <تلوفراعتي ام ىلع راصمألا ا جا م بسا د ۹ 6

 ر نت هم ا 3 422
 ةروهشلا مهيهاذمو مهم اين ىلع مهنمسو نزولولايكملاو ةراجإلاو عویبلا ىف

 0 03 - 041 0 7 2 ج 4 ت 2

 رشعدحأبةرمثملا سأب ال : دم نع بوبأ نع باهولا دبع لاقو . نيب کتفس : نيلا رمال جرش لاقو

 ًاريقق ناكن مو ) ىلاعت لاقو . « فورملاب كدلَوو كيفكيام ىذُح » دنهل قم وبلا لاقو . اعر ةقفنلل ذخأیو
 5 1 3 9 5 ۳ ۶ ر ۰ 5 و

 رمد. فصنب هيلإ ثعبف ةطراشي ملو هکر ف « راج ا راج لا لاقف یرخآ رم هاچ من

 هلا یضر كلام ن نينأ نع ليوطلا دی نع “كلام انّربخأ قسوي ب هللا دبع اشو - ۰
۳ 

 و ۰

 هنع اوف نأ ُهلهأ رماو « رع نم عاصب هلي لا لاو شا ةبيط وبأ و را لوسر مجح » لاق هنع

 < هجارخ نم
 ا رو هفتم ما هر رد اك های

 ما دنه تلاق » امنع هللا یر هشئاع نع ةورع نع ماشه نع نايفس ان دح_ميعن وبا ازم - ۱

 یذغ : لاق ؟ اس هلام نو دا نأ حاج ىلع لبف « يحس زجر نايفس ابآ "نإ : هلل لا لوسرا ران

 « فورماب كيفكيام كونبو تن
] ۷۱۸۰۰۷۲۱۸۱۰ EY ¢ ۵۴ ۵۳۹ ¢ ae ۳۸۲۵۱۲۸۸: هفارطأ - ۲۲۱۱ ثيدحلا [ 



 عويبلا باتک - م4 ۱ 1۰"

 ع "ماشه انربخآ ريع نا انثدح قاحسإ شرخ - ۲

 بأ نع هتل دور نب ماشه_ تسع لاق .دقارف نب ننایع تمم لاق الس نب دمع ی و
 تل زن ( فورملاب لک ايلف ًاريقف ناك نمو ٌفؤمتسْيلف يغ ناك نمو )ل : لوقت اهنع لا ىضر ةشناع عم »

 < فور هم لک ًاريقف ناكنإ : علام ىف حلصی و هيلع میقب ىذلا ميلا ىلاو ىف
 [ 40۷۵ , ۲۷۰۵ : ىف هافرط - ۲۲۱۲ ثيدحلا ]

 ىلع مهتسو نزولاو ليكلاو ةداجالاو عوببلا ىف ماب نوفراعتیام ىلع راصمألا ىمأ ىرجأ نم باب ) هلوق
 هب یضقی هنأو « فرعلا ىلع داهتعالا تابثا ةجرتلا هذ هدوصقم : هريغو رينملا نبا لاق ( ةروهشملا مهبهاذمو مهتاين
 ول اذکو « زج مل سانلا فرع ىنلا دقنلا ريغب اهعابف ةعلس عيب ىف الجر لكو الجر نأ ولو . ظافلالا رهاوظ ىلع

 فرعلا ىلإ عوجرلا نأ ةيعفاشلا نم نيسحلا ىضاقلا ركذو « داتعملا نزولا وأ ليكلا يغب اليكم وأ انوزوم عاب
 ةيفاضإلا تافصلا نم ماکحالا بابسأ ةفرعم ف فرعلا ىلإ عوجرلا اهنف , هقفلا الع ىنبي ىتلا سا دعاوقل دحأ
 ىف هتلقو مالک وأ لعف ةرثكو هدعبو هلزنم برقو اهردانو ةبحللا ىف ةفاثكلا بلاغو اهربكو ةضفلا ةبض رغصك
 ینکسو ةوسكو ةقفنو ةئؤمو حاكن ءفكو لثم رمو لثم نمو انيعو ٠ عيبلا ىف ضوعب الباقءو « ةالصلا
 « سيلا نسو لما ةدم رثكأو رهطلاو ضيحلاك ريداقملا ىف هيلا غوجرلا اهنمو « كلذ نم صخشلا لاح قيلي امو
 بيرق تيب لوخدو ةفايضلا ىف نذالاو تاولا ءامحاكماكحالا هيلغ بترتي طبضنم ريغ لعف ىف هيلا عوجرلا ابتمو

 ىف هيلا عوجرلا امنمو « ةيراعب عافتناو ةعيدو ظفحو ابصغو ةيدهو اعادباو اضبق دمي امو قيدص عم طسبت و
 . كلذ ريغو دوقنلاو نيزاوملاو ليياكملا ريداقمو ضيوفتلاو ةيصولاو فقولا فو نامي ألا ظافل أك صصخم ىمأ

 مكتتس أرقي نأ ىلع اذهو « ةزئاج ىأ ( مكنبب کتنس ) هلق . ىازلا ذيدشتو ةمجعملاب ( نيلازغلل يرش لاقو ) هلوق
 نيريس نبأ قیرط نم روصنم نب ديعس هلصو اذهو . اوهزلا ىأ لعف فذح ىلع بصنلاب أرقي نأ لمتحم و « عفرلاب
 کنیب تنس : لاقف « اذکو اذک اننيب انتنس نا : اولاقف مهنيب ناکءیش ىف يرش ىلإ اومصتخا نيلازغلا نم اسان نأ
 ىف ىف امن إو انه ام ىنعم ال ةدئاز ةظفل « اعر » هلوقو « احر مكنيب مكتتس » حیحصلا خسن ضع ىف عقو : ( هيبت )

 اذهو « نيريس نبا وه ( دمع نع بوبآ نع ) ديجلا دبع نبا وه ( باهولا دبع لاتو ) هل . هدعب ینلا ءالارخآ
 عسیبب نرأ ساب ال ىأ ( رشع دحأب ةرشملا ساب ال ) هلق . اذه باهولا دبع نع ةبيش ىبأ نب ركب وبأ هلصو
 لصأ : لاطب نبا لاق ارانيد حرلاو ةرشع لالا سأر نوکیف رشع دحأب هنم ةرشع لک الثم رانید ةئاع هارتشا ام
 نوک فو : تلق . نورخآ هعنمو موق هزاجأف ةربصلا رادقم عي نأ ريغ نم مردب نيفق لك ةربصلا عیب بابلا اذه
 ال : كلام لاقف هيف اوفلتخاف ار ةقفنلل ذخأيو هلوق امأو « قخمال رظن نيريس نبا رثأ نم دارملا وه عرفلا اذه
 یرتشلا هحيرأ ناف : لاق ءالف ددلاو ىطلاو راسسلا ةرجأ امأو « ةطاخلاو غبصلاكةءلسلا ىف ريثأت هل امف الإ ذخأي
 ىلع ماق : لوقيو هفرصام عيمج ةحيارملا ف بسح نأ عئابلل : دوهجلا لاقو . كاذب ىضر اذإ زاج هل ريثأت ال ام ىلع

 خسانلا نرم طاس « الباقمو » لبق لملو « ائيديأب یا خسنلاب اذك : .قالوب ةعبط ىف ( ) ١



 ¥ ۲۲۱۳ - ۲۳۱۰ ثيدحلا

 دحاب عابي مارد ةرشعب یرتشاا نأ دلبلا فرع ىف ناك اذإ هنأ ىلإ ةراشالا ةمجرتلا ف رثالا اذه لوخد هجوو . اذکب

 نايفس ىبأ جوز ةبتع تنب ىأ ( دنهل تلي ىنلا لاقو ) هلق . سأب هب نكي مل فرعلا كلذ ىلع یرتشلا هعابف رشع
 ( حلا اراح سادرم نب هللا دبع نم ) ىرصبلا ىأ ( نسحلا ىرتكاو ) هلوق . بابلا ف ةلوصوم ابتصق ركذ دقو

 ىأ رمضم لعفب اممف بصنلاپ « راج لا راخلا  هلوقو  هلثم ركذف سنوب نع میشه نع روصذم نب ديعس هلصو
 سدس نذو : فاق اهدعب ةروسكم ةفيفخ نونو ةلمبلاب قنادلاو « بولطملا ىأ عفرلا زوو « بلطا و 1 رضحآ

 ىلع كلذ دعب هدازو « ةمدقتملا ةرجآلا ىلع اداتعا هطراشي مل هنأ ةبج رم رهاظ ةمجرتلا ىف هلوخد هجوو . مرد

 ةببط ىبأ ةصق ىف سذأ ثيدح اهدحأ : ثيداحأ ةثالث بابلا ف فئصملا ر مث . لضفلا قيرط ىلع ةروكذملا ةرجالا

 هترجأ ىلع هطراشب | عللي هنوكةمجرتلا ىف هلوخد هجوو « داتسالا اذهب هيف هقاسو عويبلا لئاوأ ىف هركذ مدقت دقو

 اهنم دارلا و , تاقفنلا باتک ىف هيلع مالكلا ىقأيسو دنه ةصق ىف ةشئاع ثيدسح اهناث . هلثم ىف فرعلا ىلع اداهتعا
 ةشلاع ثيدح امل اث . ىعرش ديد هيف سيل اف فرعلا ىلع اهاحأف « فورعملاب كيفكي ام هلام نم ىذخ » هلوق

 « ىلاعت هللا ءاش نإ ءاسنلا ةروس ريسفت ىف هيلع مالكلا قبسو ( فئمتسيلف اينغ ناك نمو ) ىلاعت هلوق ف
 , رم نب هللا دبع ظفلب كانهو دقرف نب نايثع ظفلب انه هنأ هقاس نم ىبظف دانسالا اذهب اذه تح نع هقاس هئاف

 « ةماقالا نم ال مايقلا نم هلال « موقی د باوصاا : نیتلا نبا لاقو « هيلع مقي ىذلا ميتيلا ىلاو » ظفلب انه هرکذ دقو

 ىبأ ةباور ىف الو كلذ نم ءىش ريم نبا نا ور ىف عقي لو ؛ ماشه نع رخآ هجو نم يعن وبأ هجرخأ اذکو : تلق

 نبا وه هيف ىراخبلا خيش قمعإو « هيلع هسفن مقي وأ همزالب ی ةمجوم « مق د ةاورو ؛ اباصولا ق ةماسآ

 ريم نبأ نع هيوهاد نب تح ددنسم نم معن وبأ هجرختسا دقو «فارطالا د ىف هريغو فاخ هب مزج اک روصنم
 نبا وه ماشهو . روصنم نب قعنإ نع ىراخبلا هجرخأ : ريسفتلا ىف لاقو , قتعإ نع ىراخبلا هجرخأ : لاقو

 یراعتیلا هل جرخ ل نکل « لاقم هيف ىرضبلا راطعلا وه اذه رفعج نزو فاقو ءافب دقرف نب ناغعو ةورع

 ةلاوح ةمجرتلا ىف هنم دارملاو « ىزاغملا ىف اقیلعت -] هل ركذو « ربع ناب هترق دقو « ثيدحلا اذه یوس الوصوم

 فرعلا ىلع هلام نم هلكأ ىف متيلا لاو

 هکیرم * نی شیر 6 مون باپ - ٩

 شا طر راج نع لس ن نع <یرهرزا نع ممم ا قازرا رع اب دح "دوم ی بسم ۳

 ةعفش الف هو طلا تفر مو دودحلا تمقو اذان ۰ من 1 لام کیف ةمغشلا لل هللا كلوسر عج » هنع

 [ 1٩۷1 ۰ ۲۸۹۱ ۰ ۲۸۹۰ ۰ ۲۲۵۷ « ۲۳۱۵ : ىف هفارطأ - ۲۲۱۳ ثيدحلا ]

 «ینجالا نم هعیبک وهو « عاشم ءىش لك ىف ذئاج وه : لاطب نبا لاق ( هکیرش نم كيرشلا عیب باب ) هلق

 ةعفشلا ىف رباج ثيدح هيف رکذو . ةعفشاا تعفترا كيرشلا نم هعاب ناو ؛ ةعفشلا كيرشللف ینجالا نم هعاب ناف

 كح ةمجرتلا ىنعم هريغ لاو . ةجرتل ثيدحلا ةيسانم لاطب نبا مالک .لصاحو : هباب ىف هيلع مالکلا ىتأيسو
 كب رشت ناكهريغل هعاب نإ هنآل هكيرش نم الإ ةعفشلا هيفام عيبيال نأ كيرشلا ضح هنم دارملاو , هکب رش نم كيرشلا

 ةعفشلاب ذخأي نأ ثلاثلل ناكر خآلل مدحآ عابف ةثالث نيب تناكاذإ رادلا نأ ةبسانملا هجو ليقو ءآرهق ةعفشلاب هذخأ



 عويبلا باتل مغ 1۰۸

 ناك ناف ؟ عئابلا نم وأ یرتشلا نم ذخأ ةعفشلاب ذخألا له : فال ا ىلع یبنن لیقو ۰ اکیرش یرتشلآ ناکولو

 أربق ذخ الا هل ناك نإ عيفشلا نأ هدارم ليقو . كرش كيرش ومف عئابلا نم ناك ناو . اكيرش نوکمف یرتشلآ نم

 لع هاو « ىلوأ لب رابتخالا قيرطب كلذ هل عيبي نأ هکیرش ناكاذإ عئابللف

 م وسقم ريغ عاشم ضورملاو روا و ضرالا می بسا - ۷

 دبع ن َةَفَس نا نع "یرهروا نڪ ريم ان دح دحاولا عع 5108 بوبح "نب ور شرم بس ۱

 تقر اذاف . مسقي مل لام لک یف ةءغشلاب ملجم ئنلا یذق » لاق امنع ها "یضر هللا دبع نب راج نع نر

 « ةءفّش الف "قرطلا تقرّصو ٌدودحلا

 ربع نع ماشه اٿ . « تقی ملام لك ىف » لاقو اذ دح | ولا دبع ان E اسم

 ىرهزاا نع قاحسإ س نحرلا دبع ءاور « لام لكى » قاررلا دبع لو

 ىأيسو , اضيأ ةعفشلا ىف راج ثیدح هيف ركذ (موسقم ريغ اعاشم ضورعلاو رودلاو ضرألا عيب باب ) هإوق

 دايز نب دحاولا دبع لاقف « مقي مل لام لك و وأ « مسقي ملام لك ه هلوق ىف ةأورلا فالتخا انه رکذو . هناكم ىف

 قمح] نب نمحرلا دبع لاق اذكو « لام لک » رمعم نع قازرلا دبع لاقو « مسقي ملام لک د رمعم نع فسوب نب ماشهو

 قرط و, هلق یذلا بابلا ىف ابلصو قازرلا دبع قیرطو « لیلا كرت د ىف فل ال ابلصو ماشه قیرطو « یرهزلا نع

 قو قازرلا دبع ةياور ف ىسخرسلا دنع عقوو « هنع لضفملا نیرشب نع هدنسم ىف ددسم املصو قع نب نمحرلا دبع

 دبع ةبأور ىف « لام لك» و دحاولا دبع ةياور ىف « ام لک ه نيقايللو « لام لك ه نيعضوملا ف دحاولا دبع ةياور

 ريغ ةيا ور حجري وهو « مسقت ملام لاومالا ی ةعمشل اب یضف د ظفلب قازرلا ديع نع قعإ هاور دقو « قازرلا

 نأ ةءباتملا نأ «هاود» و «لاق» و « هعبات د هلوق ىنعي ثالثا هذه نيب قرفلا : ىتامركلا لاق . لعأ هقاو ىمخرملا

 ىف داحالا نم هاعدا امو « معأ لوقلاو ةركاذملا دنع لمعتست اعز ةياورلاو هدسعب تیدحا رخالا یوارلا یورب

 اذه ىف ناف اضيأ دود ةرک اذلا ىف ةباورلا هرصحو « ىنعملاب وأ ظفلاب نوكت نأ نم معأ ابن اف دودرم ةعباتملا

 هصوصخب انه ىذلا امأو . « انثدح ه ةغيصب رخآ عضوم ىف وه هدنسآ مث « نالف هاور » هلوقب هنع ربع ام باتتکسلا

 نهرلا دبع نع هلصو ىذلا ددسم نع ثيدحلا جرخأ هنوک عم هفذح كلذلو هطرش ىلع سيل تح نب نجراا دبعف

 یضرف هنذإ ريخب هریفل نیش یرتشا اذإ تیساپ - ۸

o 724 ۱ ا رو ۶ ر ۶ + ی  

 ةبقع نب ىموم ريخ لاق جرج نا انربخأ ۲ وبا ات دلح مهار نب بوس ( زو - ۵

 ۳۹ 9 ۳ نخ .sr 0 شے رم ا

 اولخدف طلا میم اصأق نوح ردن ةنالث جرخ » لاق مب ىلا نع اهنع للا ىصر رغ نا نع عفان نع

 5 و ۰ 7 مع لا 0 ج ۳ ه 2  ۱

 ملا : م دحأ لاقف . ةومقلمع لمت لضفأب هللا اوعدا ضعبل ممضعب لاقف لاق . ةرخص مهملع تطحن اف « لَبَج ىف

 مب ىنآف بالطاب ءىجأف «ٌبلحأف ءىجأ مث ءئعرأف جرخأ ةتنكت « نارييك ناني رناوببأ یل ناک ىفإ



 4 ۱ ۲۲۱۵ ثيدحطا

 تهرکسف لق « نان ام اذا اف < تقف زی تسدیح اف. یار ماو ىلهأو اصلا أ مونا م 0 "یوآ

 3 نإ با ۲ لا ملط یتح امهم 1 ی كلذ ل ۳ لجر د دنع وا نشو ۱ اتوا نأ

 ملل و رخالا لاقو . مهنع جرف لاق . INE ةح ا جرف او د كاك ا نأ مام

 اهم كاد لانت ال تاقف ا لجرا أب اب ی تان قا نا تن رح خب ہک ىنأ 0 تنک نإ
۱ 
 موم

 و و هَل ی تلاف امملجر نيب تدق دا قتح اف ت رافد "ام اميلي ۳۹
 لاق . ةجرف انع جرف كجو ءافتبا كلذ ت هن ی لمت ت تنک ناف هاهتک ر و تقف وتم " الإ مالا هو را

 e ااا ت 507 امن تنك نإ م مهلا: ست . نيتلثلا مهنع جرف

 ۳ عاب رل ايف ءاح ا اهّيعارو ارقب 0 تب رتشا ی هتعرزف قفل الذ ىلإ Oey انا 1۳

 م تاقف لاق ؟ یب یزوتنآ : لاق . كلل اا اهیعا ورق "الت ىلإ قلطنا : تاقف « ىح ىنطعأ

 ع فدک. عفو ثادجو هافتب | تا تلمف لأ 0 تنك نإ م 1 تا اهنكسلو « كب

 ) ۰۹۷ ۰۳۸۱۵ ۰۲۳۳۳ > ولا هد ۲۲۱۵ ثيدحلا ]
 ىراخبلا لام دقو ؛ ىلوضفلا عسيجأ ةدوقعم ةمجرتا| هذه ( ىضرف هنذأ ريغب هريغل ائيش ىرتشا اذإ باب ) هلوق

 قرع ناحل راغلا ىف ةرخصلا مییلع تطحما نيذلا ةثالثلا ة ةصق ىف ريع نا ثيدح همق سرما لإ اہ

 « ىبأف هتيطعأف ةرذ نم قرفب اريجأ ترجأتسا ىلا ١ مدحآ لوق هنم ةمجرتلا عضومو ؛ ه ء ابن لا ثيداحأ اا
 ها يع لا لام ین لجرلا فرصت هيف ناف « امعارو ًارقب هنم تب رتشا یتح هتعرزف قرفلا ىلا تدمعف

 دوپشبا و انل عرش انلبق نم عرش نأ ىلع ىف يني هب لالدتسالا قيرطو ؛ ىضرو هذخأ هاطعأو هاو هل هرم ال هنكلو
 ولو « كلذ ىلع هرقأو هلعاف ىلع ءانثلاو حدملا قاسم هفاس تلي ىنلا ناب ررقتي نكل . ريهش هيف فالو هفالخ ىلع
 ىلع یداخباا راصتقا فو , انابق نم عرش هن وڪ درج. ال هب لالدتسالا حصي قيرطلا اذههف . هنيبل زوج ال ناك
 هعبب ةصق ىف قرابلا ةورع ثيدح نم لرخلا لضف ىف هجر خأ ینلا نأ ىلع ةلالد قيرطلا هذهب کس ۸۱ اذهل طابنتسالا
 , ةمذلا ىف قرفب هرجأتسا هنأ لمتحم هنأب بابلا ثيدح نع بيجأ دقو « سما اذهل لالدتسالا هب دصقي مل ةاشلا
 هيف فرصت الف « ضيقلاب الإ نیعتبال ةمذلا ىف ىذلا نال « رجأتسلا ةمذ ىف رمتسا هضبقي ملف قرفلا هيلع ضرع الو
 لاو ٠ لعآ هللاو هنم اضرب ريجألا ىلع هنم عمتجا اب عربت هنإ مث ‹ هريجأل وأ هسفنل هدقتعا ءاوس هفرصت حص كلاملا

 هلف عدوملا ىضرف نمشب عدوملا هعابف اماعط الجر لجر عدوأ اذإ : مساقلا نبأ لوق ةحم ىلع ليلد هيفو : : لاطب نبا
 . رايخ هيف ماعطب ماعط هن ال : لاق بهشأ عنمو . هماعط لثم ذخأ ءاش نإو ه هعاب ىذلا نملا ذخآ ءاش نإ رابخلا
 . ةطنحلا بحاصل ومف حمقلا نم ضرألا تجرخأ ام لك نأ هعرزف احق بصغ نم نإ : هلوق ىف رو یال هب لدتساو
 ثيداحأ رخاوأ ىف راغلا لهأ ثيدح دئاوف ةيقب ىلع مالكلا عم هب قلعت امد عرفلا اذه ىلع مالكلا ةيقب قأيسو
 نبا نيب ةطساولا لاخدا هيف « عفان نع ةبةع نب ىموم ىريخأ حيرج نا انريخأ » قيرطلا هذه ىف هلوقو . ءايبنألا

 ىسوم نع هتباورو « جرج نبا سيلدت ةلقىلع ةلالد هيفف ١ عفان نم یشکلا عم دن جرج ناو , عفانو خرج
 ىرابلا عن ۰( ج حم



 عوبسلا باتک - م4 3

 ءاغضلا نم نوک ابني ىأ نیتمجم« 0 نوغاضتد هلوقو . نللا دارملا ۳ 0 هيف بلع ىنلا ءانإلا : هدحوم هرخا ماللا

 ةمجملا مضب « ةرذلا » و « ةاكزلا ىف مدقت «قرفلا » و « حتفلا زوج و ءافلا مضب « ةجرف ه هلوقو . توصب ءاكبلا وهو

 فورعم هالا فيفختو

 برا هاو نيڪرشلا مه _ميبلاو ءارشلا ساب - ۹

 رک ىبأ نب نج را د دبع نع ناهع ا £ ههبأ نع نامل نم es ان دح نامنلا وبأ اشم 5 فلا

 لب لا لاقف ءا وسي رم "لیوط اش رشم لجر ءاج من ۳ | عمان انك » لا | اممع هلا 7 یر

 6 زا هنم ىرتشاف .- عیب ال: لاقف به أ: لاقوأ he مامی

 [ ۵۳۸۲ ۰۲۱۱۸ : ىف هافرط - ۲۲۱۱ ثيدحلا ]

 عسب الا « ةزئاج رافكحلا ةلماعم : لاطب نبا لاق ( برحلا لهاو نیکرشلا عم عسبلاو ءارشلا باب ) هلوق

 هلوق هيف صخر نم ةجحو « مارا هلام بلاغ نم ةعيابم ىف ءادلعلا فلتخا و . نيدلسملا ىلع برحلا لهأ هب نیمتسیام

 له اقام مآ اذه هدانساب بابلا ثددح هم فاصملا رو ۱ تلق ۰ ةا باتك ىف نيك رشا ةءده کج اتو

 هرخآو ةلمبم اهدعب ةمجعملا نكس لا ماب « ناعشم د همق هلوقو . یاعت هللا ءاش نإ كانه هيلع مالكلا ىأيو

 لعفب بوصنم ؟ « ةيطع مأ اعيبأ » هلوقو . ةا ف فنصملل هريسفت ىنأيسو  رعشلا ثعش ليوط یا ةليقث نون
 قلمي ام « ةنتفاا ف حالسلا عیب باب » ىف ابب رق مدقت دقو « اذهأ ىأ عفرلا زوج و « كلذ وحنو هلمجتأ ىأ رمضم

 كرشلا لهأ ةعيابم

 هلتع و هتبهو ف نم كوامملا ءارش اپ تب ١٠٠

 لالب و "بیقصو نر یسو. موعابو وظف ار ناکو « بترك: ناماسا هم ی الا لاقو

 مهقزر یدارب اف ”نيذلا اف: قزترلا ىف ضب ىلع صعب لف لاو ) : 7١[ لحنلا ] ىلاعت هل لو
 (نودجشت وا ةفنيفأ ماوس هيف ميف مهناعأ تكل ام ىلع

 هنع هللا ىضر ةر ره ىلأ نع عمل رز هع دانا وأ اند بيش اغا نا وبأ انشرم - ۷

 قم راج وا هولا نم كلت امف ةيرق اهم لخ دف « ةراسب مال هی مه اربا رجاه د ةي "ینلا لاق : لاق

 ؟ كعم ىتلا هذه نم 1 هاربإ اي نأ هيلإ لّسراف . . هاسنلا نّسحأ نم یه ةأرماب مهار لقد لیق - ریبن

 قالا ىلع نا لاو تأ ر كنأ r 2 رتخآ قاف ندع یدک ول ٠ : لاقف املا 7 مجد 2 ىتخأ : : لاق

 كب ت تیما ت ن [ ملا : ۰ تاو a تماَقق ؛ املا م ادو هيلا اهم لسراف . ك ریغو یریغ نمؤم



 11 ۲۲۱۷-۲۳۲۰ ثيدحلا
 ف تا

 جرعالا لاق - هلجرب شک زر تح "طفف . رفاکلا ىلع اثات الف ىجوز ىلع د جرف ثنصحأو كلوسربو
 الا اق 5 لسراف ی تل نإ با تلاق لاق 8 رب ره اأ نإ نج زا دبع نب هل وبأ لاق

 طاش الف سوز لع الإ نين تاو کاوسرو كب تما تنک نا 7 لرو لو اص و تاق
 تک نإ با تلاقف - د ربره وبأ لاق ةلسوبأ لاق نح رلا ثبع لاق - هلج رب ضکر 1 طق قاكلا اذه “لع
 مه رب ىلإ اهومج رأ « اناطيش 6 "ىلإ ملس نأ 3 و : لاق ةثلاثلا ىف وأ ةيناثلا ىف لسراف . هتاتق یه لاقيف

ATTةديلَو حدخأو رفاکسلا تبک هلا نأ ترمشآ : تلاقف « مالساا هيلع مارا ىلإ  » 
 ] 1۹۵۰ ۵۰۸: ۳۳۰۸ ۰۳۳۵۷ « ۲۱۳۰ : ىف هفارطآ - ۲۲۱۷ ثيدحلا ]

 تاق الأ امنع لا ضر شاع نع ورع نع باهش نبا نع تیا انثدح بت شرم - ۸
 ىبأ نب ًةبتُع ىخأ نبأ مفا لوسراي اذه : دعس لاقف « مالغ یف ةعئاز نب دبعو ٍصاقَو نأ ننس ممتخا 2
 شارف ىلع َدلُو ولا لوسر اي ىخأ اذه : ةممزت نب دبع لاقو . هیت ىلإ "نا نبا هنأ ىلإ دهع  صاقو
 شال لر. دبعاي کاره : لاقف تب ب اعَبش ىأرف وعبش ىلإ مع رشا لوسر رظنف . متدیلو نم ىبأ
 طق کوس مر لف ةممز تنب ةدوساي هنم ىجتحاو « رجلا رها و

 فوع 7 نح را دبع لاق هی نع دەس نع 606 امدح ”ردنغ اندح راغت 6 "رج شم بم ۹

 ناو اذکو اذک یل نأ ینڑسیام : بيهم لاقف . كيبأ ريغ ىلإ عدت الو هل یتا : ربیپصل نع هللا یضر
 ۱ « یصانأو تفرش ىنكلو « كلذ “تلق

 نب ريك نأ ريا "نب تورغ ىنريخأ : لاق ىرهثزلا نع بيتش انربخأ نام وبأ اشم - ۰
 لص نم ةيلهاجلا ىف اهم تنحتأ وأ - تنم أ ؛تنک ارومآ تيأرأ ءوللا لوسراي » لاق هنأ هريخأ میازچ
 3 ام ىلع تماسأ : كلكم هللا لوسر لاق هنع شا 7 یر مک لاق ؟ ”رجأ اف ىل له « ةقدص و ةقاتعو

 كلم تابثإ ةجرألا هذبب ىراخبلا ضرغ : لاطب نبا لاق ( هقتعو هتبهو ىبرحلا نم كوامملا ءارش باب ) هلوق
 رافکلا نم کلام دنع نابلس مب ینا رقأ ذإ « اهريغو قتملاو ةبحلاو عيبلاب هكلم ىف هفرصت زاوجو ىبرحلا
 (ناباسل لب ىنلا لاقو ) هلق . بابلا ثيدح هنمضت ام كلذ ريغو دابجلا ةبه ليلخلا لبقو « بتاكي نأ همأو
 قخا نبا قيرط نم فارطلاو دمحأ هلصو ثيدح نم فرط اذه ( هوعابو هوبلظف ارح ناكو : بتاك) ىسداغلا ىأ
 رفن یہ سم مث د هيفو هلوطب ثيدحلا ركذف « ایسراف الجر تنك » لاق ناملس نع ديبأ نب دوم نع رمع نب, مصأع نع
 لاقف » هبفر ثيدحلا «ىدوهي لجر نم یوعاپق قومظ ىرقلا ىداو ىب اومدق اذإ ىح « مهعم یوامخ راجت بلك نم
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 امیحیح ىف رک اج لاو نابح نبا هجرخآ و « ةيدو ةثامثلث ىلع ىحاص تبتاکسف لاق « نابلس اب بتاك ی هللا لوسد

 هانعک ةديرب ثيدح نم گاو لع وأو دحأ وبأ هجرخأو « هوحن نابلس نع ناحوص نب دز نع رخآ هچ و نم

 فود <« هقلع یذلا ثيدحلا ىف هتصق نم هصخل ىراخبلا مالک نم « هوعابو هولظف ارح ناک هلوق : ( هبت )

 نم ال ىنلا لاق نم لاح ارح ناکو هلوق : لاقف « ناملساب بتاک » ناملسا هلوق دعب مس ینلا مالک نم هنأ ىنامركلا

 دارأ هنأكو اهتةيقحال ابتروص ةباتكلاب دارأ هنأب بيجأو ؟ رح وهو ةباتكلاب هرمآ فيك : لاق مث « بتاک هلوق

 ةب اتکلا لمح هنم نيعترال قل ىنلا مالک نم ارح ناكو هلوق نأ مياس ىلعو « لاق اذک « ملظلا نم صلختو كسفن دفا

 هوعابو هوملظ نيذلا رسأ ىف عقيف هدلب نم جرخ نأ لبق ىأ < ارح ناكو » هلوقب دارأ نوکی نآ لامتحال زاجما ىلع

 یدوپلا رقأ اإ : ىربطلا لاق دقو « مالسالا لبق هيلع اوناك ام ىلع نيكرشملا ماكحأ ريرقت هلك اذه نم دافتس و

 ةعيرشلا هذه کحو ءرصنت دق ناكامإو ةعيرشلا هذه ىلع نابلس نكي مل هكلم ام هنال ءوحنو عيبلاي نابلس ىف هفرصت ع

 . بلاغلا كلم ىف لخدي هنأ مالسالا ىف لخد نميف بولغملا نكر لو هلام وأ هريغ سفن ىلع رافکلا نم بلغ نم نأ

 نونلاب ايسنع ايب رع ناك ارامع نآل . اهنم دارلا ىل رپظ اف رابع ىس ةصق امأ ( لالبو بيهصو رامع یسد ) هلو

 تداوف مپلاوم نم ىو ةي هوجوزف موزخ ىنب فلاحو ةكم رساي هوبآ نکس امن و « ىس هيلع عقو ام ةلعهلاو
 امأو . مبقر ىف الاد مهلاوم نم همآ نوکل ىسلا ةلماعم ارامع !ولماع نوكرششملا نوكي نأ لمتحیف , ارامع هل

 سراف لمأ تزغ ال اص مورلا تلسف یرکل الماع ناکو طاق ن رالا نم ار نأ كت نا رک دف بمص

 هتصق ىلإ ةراشإلا یاتسو « ناعدج نبا فلاخ ةكم ىلإ مورلا نم بره لب ليقو « ناعدج نب هللا دبع مهنم هعاتباف

 : لاق دنه ىبأ نب معن نع ةيبأ نع سس ادد ةوتسم ى ددم لاق لالب اماو كالا خللا ىلع مالکدا ىف

 نم قازرلا دبع یورو . « هقتعأف الالب ىل رتشا : لاقف الجر ركب وبأ ثعبف . هذعف . لہج ىلأ ماتيأل لالب ناك

 نبال یزاغلا فو « ركب وبأ هقتعأف هارتشاف ء الالب ىل رتشا : سايعلل ركب وبأ لاق » لاق بيسملا نب ديعس قيرط

 اذه ىف هلا قتت الأ : لاقف الالب بذعي وهو فلخ نب ةيمأب ركب وبأ مد لاق هی نع ةورع نب ماشه ىنئدح « تا

 نأب نيتصقلا نيب عمو « ةقتعأف الالب ذخأو هنم دلجأ امالغ ركب وبأ هاطعأف « ىرتام تنأ هذقنأ : لاق ؟ نیکسلا

 ىف ضعب ىلع مكضعب لضف هللاو ) ىلاعت هللا لاقو ) هلوق . هيف بوش الو الالب بذعي ناك لرج ىبأو ةيمأ نم الك

 مهكلم نوكعم نيبلا كلم ممل تيثأف ( مهئاعأ تكلم ام ىلع  لاعت هلوق هنم ةمجرتلا عضوم (ةبآلا ( قزرلا

 ىف بطاخلاو « هنع لسلا كلمو برا كلم ةع هدوصقم : رينملا نبا لاقو : ةيعرشاا عاضوالا ريغ ىلع ناك ابلاغ

 , كلذب مهر اولماعي ملو ميظعتلا نم مهمانصأ هب اولماع ام ىلإ ةبسنلاب مل عقو ىذلا خییبوتلاو « نوكرشملا الا

 ةصق ىف ةريره ىبأ ثيدح اهدحآ : ثيداحأ ةعبرأ بابلا ق فنصلا رکذ مث . بابلا اذه ضرغ نم اذه سیل و

 « تیک ه هلوقو « ءاما لد ةزمم ءرجآ » انه عقوو «رجاه اهاطعأ هنأ هيفو ءرابجلا عم ةراسو مالسلا هيلع ميهاربإ

 «هلذأ لمقو هفرص ليقو هعرص لمقو هن زحأ ليقو ايئاخ هدر ليقو هازخآ ىأ ةأنثم اهدعب ةدحوملاو فاكلا حتفب

 مدخأ هلوقو . ةانثم لادلا تلدباف هديك محلا غلب ىأ دیک تك لصأ لمقو « ةيراقتم اهنا : لاقو نيتلا نبا املك اماکح

 اهوطعأ » رفاكلا لوق هنم ةجرتلا عضومو « ءاينالا ثيداحأ ىف فوتسم هيلع مالكلا قأيسو « ةمدخلا نم نكم ىأ

 ةصق ىف ةشلاع ثيدح اناث . رفاكلا ةبه ةعص هعفف ' كلذ مالسلا هيلع هاربا ءاضمإو هنم ةراس لويقو « رجاه



 ۴ ۲۲۲۱ - ۲۲۲۰ شیدا

 رب ىنلا ريرقت هنم ةمج را عضومو « مث هيلع لاحلا بابلا ىف هيلع مالکلا یأیو ابیرق مدقت دقو « ةعمز ةديل و نا

 نحرلا دبع نب ميهاربا نبا ىأ (دعس نع) هلوق  بیهص ثيدح |۱۱ . اهلع قرلا ماكحأ ءارجإو ةديلولل ةعمز كلم

 نبا هنا لوقي بیمص ناك( كيبأ ريغ ىلإ عدت الو هللا قتا : بيهصل فوع نب نمحرلا دبع لاق ) هلوق . فوع نبا

 اأ هن اسل ناكو ےک ینب نم هما ناو ظا ن رفلا ىلإ یبتاب ابسأ قوسيو ليقع نب ورع ديع نب كلام نب نانس

 نمرلا دبع نب يحب نع ةمقلع ن ور نب دم قيرط نم رک ام لا ىور دقو « مهئاسل هيلع بلغف مورلا نيب یر هنال

 كنأو « ىع ابأ تينتكا : ءایشآ ةئالث الإ مالسالا ف كيلع تدجو ام : بيهصل ربع لاق» لاق هيبأ نع بطاح نبا
 لوم هللا ناف ةقفنلا امأو « تانك لب هللا لوسر ناف ةينكلا امأ : لاقف . طساق نب رفلا ىلا ىعدتو « ايش كسمال

 موضعي ىسإ برعلا ناک ن كلو 5 املا تبن ال ةثور نم تنك ولف بسلا امأو 4 هفلخ ومف ءىش نم متننآ امو 3

 اضيأ کلا هاورو ؛ مورلا ناسل ىنعي « مهناسلب تذخاف ىوعارف لهأو یدلوم تفرع نأ دعب سان ىايسف اضعب

 ىنكي ناك هنأ هيبأ نع بيهص نب ةزمح نع ليقع نب دحم نب هللا دبع قيرط نه ىتاربطلاو دعس ناو لی وبأو دحآ و
 لجد فاو « فانک مي هللا لوسر نإ : لاقف . ربع هل لاقف « ریثکلا ممط و ؛ برعلا نم هنا لوقیو ؛ ی ابأ

 امأو « ىسن تفرعو یوق تلقع نأ دعب اريغص امالغ مورلا ینتبس نكل و لصوملا لهأ نم طساق نب رفلا نم

 : لاق ب نع راس نب دیز قيرط نم قاربطلا هاورو « « ماعطلا معطأ نم ؟رايخ » لاق لِي هللا لوسر ناف ماعطلا

 ليقف ؟ سانلا وعدي هلام : ربع لاف ۰ سان اي سان اي : لاق بيهص هآر الف بيهص ىلع انلخد ىتح رمع عم تجرخ

 ىلإ ىباستتا امأو : هيف لاقو هوحن ركذف «لاصخ ثالث الإ هيبعأ ءىش كيفام بيبصا» : لاقف سنع همالغ وعدي امنإ

 قرط هذبف . املا تبسنتال ةثور نع تقلفنا أ ولو , یتیب لهأ ركحذأل ىتاو ريغص انأو ینتبس مورلا ناف برملا

 لديو٠ ىرخأ فوع نب نمحرلا دبع نيبو هنیب ةرم ربع نيبو هنيب ةعجارملا هذه هل تقفتأ هلعلف ضعبب اهضعب ىوقت

 « ثيدحلا ءابب ثنحتأ تنكارومأ تيأرأ هللا لوسراي د لاق هنأ مازح نب ميكح ثيدح اهعبار . قايسلا فالتخا هيلع

 هن اف « كرشملا نم ةقاتعلاو ةقدصلا عوقو نم ثيدحلا هئمضتام هنم ةمجرتلا حضومو « ةاكزلا ىف هيلع مالكلا مدقت دقو

 وه لسه « ثاحنأ د هلوق ىلع مالكلا ىلأبسو « كلملا ةحص ىلع ةفقوتم قتعلا ةص ذإ . كرشملا كلم ةمص نمضتي

 ابلئاقل ابسنب نأ والا ناكو نيتدحومب, ببحتأ انه ىور هنأ یامرکلا رکذو « بدالا باتک ىف ةانثملا وأ ةثلثملاب

 عيد نأ لبق ةتيل دوج يسال - ۱

 نا فا لاق رحلاص نع ی ا م را 7 "بوعد ان دح برح 6 0 اش بت ۱

 هلي هلا لوسد نا » ”هربخأ اهنع هللا "يضر اف نب رشا دبع "نآ هربخآ هللا دبع نب هللا دیبع نآ رباوش

 3 لک مر :ef لاق . ةتيَم اهنإ : اولاق ؟ اه_ اهاب مفتت ال : لاقف ةتيَم ةاشب ۳

 « ةنوميم ةاش ىف سابع نبا ثيدح هيف دروآ ؟ ال مآ ابمیب حمصي له ىأ (غیدت نأ لبق ةتیملا دولج باب ) هلوق
 ضارتعا نع باح اذ و « الف ال امو هعیب حصي هب عفتني ام لک نال عاتمتسالا زاوج نم عببلا زاوج ذخأ هنأكو
 روهشم هدعب و غابدلا لبق اةلطم ةتيملا دول عافتنالاو « عيبلل ضرعت هدروآ ینلا يلا ىف سيل هنأب لیعامالا
 لك نأ ىلع لدي هناف « اباكأ مرح امنا د رس هلوق موبفم هتجحو « یراخبلا رابتخا هنأكو« یرهزلا بهذم نم
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 ىلاعت هللا ءاش نا حئابذلا باتک یف ىوتسم هيلع مالكلا ىتأيسو « حابم اباكأ ادعام

 ريزا عيب ياكم یبلا مرح : رباج لاقو . رزبلنا لتق ببسي - ۲

 یو هو ها مع هلأ بیسلا نا نع دباهش نبا نع تی 8 ديعس "نیت ازم - ۲

 « اطقم اک حرم نا مكيف لز نأ نكَسوُيل هديب یش ىذلاو » هب هللا لوسر لاق : لوقی هنع ا

 «دحأ بت ال ىتح لالا ضيفو « ةيزجلا ميو « زنا لی و « بیلسلا رسکیف

 [ ۳۹:۹ < ۳۵۸۰۲۵۷۹ : ىف هفارطآ - ۲۲۲۲ ثيدحلا ]

 نأ ىلإ ةراشالا عسبلا باوبأ ىف هلوخد هجوو ؟ هلكأ مرح عرش اک عرشی له ىأ ( ريزتحلا لتق باب ) هلو

 : لاق . ةوارض هيف ن ب مل اذإ ريزتخلا لتقیال لاقف ةيعفاشلا ضعب ذش : نيثلا نا لاق « هعمب زوال هلتقب سآ ام

 هلوق ۰ ىرهوجلا راتخ وهو ةدئاز لقو ةبلصَ هئون و بلب رغ نزوب رب زنذلاو ٠ اقلطم هلتف زاوج ىلع روپمماو

 مالکلا قأیسو « ريزتخلا لتقیو بیلصلا سکسف ميم نب یسیع لوزن ىف ةريره ىبأ ثيدح بابلا يف فنصلا رکذ

 نوفلابی و ريزتحلا لک أ نولحتسي مث یسیع ةقيرط ىلع مهنأ نوعدي نيذلا ىراصتلل مظع خيب وت هيفوءهلكأ
 5 تڪ ف

 هل یبلا نع ۶ ا "یر راج ها ور ۰ هک دو عام الو فیل محش باذبال اپ دو ۰۳ ١

 سابع نا مح هنأ واط ين ربخأ لاق رانید نب ورمع اتثّدح نایفس ا دح ديلا شرو - ۳

 : لاق ی هلا لوسر "نأ مع 1 « االف لا لئاق : لاقف ارخ ماب الف نأ رع غلب » لوقي امهنع هل ىضر

 « اهوعابف اهولتفك موحشلا /مهیلع تمرح « دولا هللا لئاق
 [ ۳4۲۰ : ىف هفرط - ۲۲۲۳ ثيدحلا ]

 ۰ 3 ما يأ 7 ۳۳ 4 0 - 2 ۳ ١

 نأ نع بيسملا نب ديعس تعم باهش نبا نع سنوي انربخأ هلا دبعانربخأ نادبع اشو - 4

 اولكأو اهوعابف موحشلا مهبلع "تمرح « ًادوه هللا لتاق » لاق لي هلا لوسر ّنأ نع لا يضر ة رره

 ۳ و رسما ل ثا رسم كري لل همم 1 5 0
 نوبا ذكلا : «نوصاراا ) . نمل : 4 لعق ) ۰ مردم للا مبلتاق : رشا دبع وبأ لاق . « اهنامثأ

 كلذ حرش فأيسو . هانعم ىود ی ( ملي ىنلا نع رباج هاود هكدو عابي الو ةتيملا مش باذبال باب ) هلو

 يأ نع هجام نباو سم ةياور ىف ( ارمخ عاب انالف نأ باطخلا نب رحع غلب ) هلوق . « مانصالاو ةتيملا عسب باب »ىف

 قيرط نم قببلا داز « ةرع هللا لتاق : لاقف ارمخ عاب ةرمس نأ » دانسالا اذهب ةنيبع نب نايفس نع ةبيش ىبأ نب ركب

 رمخلا ةرعم عیب ةيفيك ىف فاتخا امهریغ و یطرقلاو ىزوجلا نبأ لاق  پدنج نب ةرمس نع نايفس نع » یارفعرلا



 )1۵ ۲۲۲۵ د ۲۷۲۳ ثيدحلا

 اذهو « كلذ زاوج ادقتعم مهنم اهعابف هب رجلا ةميق نع باتكلا لهأ نم اهذخأ هنأ اهدحأ : لاوقأ ةثالث ىلع
 ام ذخأ ناو روظع ىف لخدي الف اع مهل وب نأ هل ىغبني ناک : لاقو هحجرو رصان نا نع ىزوجلا نبا هاکح
 لاق ىتاثلاو . « ةيده انل و ةقدص الع وه » لاق ثيح ةريرب ةصقب میش نوكيو امرع طاعتی مل هنال كلذ دعب مهنم
 لات هيلا لوئي هنال هب بنعلا ىمسي دق اک ارت ىمسي ريصعلاو , ارم هذختي نم ريصعلا عاب نوکی نأ زوجي : ىباطخلا
 للخ نوكي نأ ثلاثلا« . ريصملا عاب امإو « ام رحت عاش نأ دعب رجلا نيع عاب هنأ ةرمسب نظي الو : لاق « ىباطخلا
 لحي هنأ هريغ هلوأت اک زاوا ةرمس دقتعاو « ءابلعلا رثكأ لوق وه اک العال كلذ نأ دقتعي رمع ناكو ؛ ابعاب ورخلا
 نیمتب ال و : تلق . لوالا هبشالاو.: ىزوجلا نبال اعیت ىطرقلا لاق « اهسفنب اهليلخت ىف لحلا رصحني الو < ليلختلا
 ىف ليعامسالا یدبآ دقو « اهريغ وأ ةمينغ نع هل تلصح نوكن نأ لمتحي لب ةيزجلا نع اهذخأ لوألا هجولا ىلع
 نود همذ لع رمع رصتقا كلذلو اهعيب ميرحت لعب لو را ميرحت لع ةرمس نأ وهو « رخآ الاتحا هيف « لخدملا د
 نا نأ الإ , هلامعأ نم ءىش ىلع رمعل ايلاو ناك ةرمس نأ رابخالا نم ءىش ىف دأ مو « هب نظلا وه اذهو « هتبوقع
 هللا ديبع هنباو دايزل ةرصبلا ىلع ةرمس لو اماف مهو وهو ؛ باطخلا نب رمعل ةرصبلا ىلع ايلاو ناك هنأ قلطأ ىزوجلا
 امئارمأ ضعب نوڪ نأ لمتحو « ةر مهنم سيلو اوطبض دق رمعل ةرصبلا ةالوو « رهدپ ربع دعب دايز نا
 ملل نكيي مل امعيب مهيلع مرح ولف الو« اہاک أ ىأ ( موحشلا مييلع تمرح ) هلوق . ةيزجلا ضیق ىلع ةرمس لمعتسا
 كا ليملاو « هباذأ اذإ هلمج لاقي  اهوباذأ ىأ مبلاو ميلا حتفب ( اهولمجل ) هلوق ٠ اهتب اذإ نم هوعنص مف ةليح
 « امهنم لك لوانت نع ىلا ىف كارتشالا محشلا نم باذملا دوهيلا عيبب رخلا نيدلسملا عیب رمع هببشت هجوو « باذلا
 راص امهنم لک نوک ىف امهكارتشا نأ رهاظلاف « ريطأأ عابسو ةيلهالا رخلاك هعیپ مرح هلوانت مرحام لک سیل نكل
 « هعيب مرح هلوانت مرحام لک لب حضاوب سیلو « هرقأو یربطلا نع لاطب نبا هاکح اذكه اسحن هلوانت نع یاب
 راص اذإو هل ةاكذال هنال ةتبم ريصي حمذلاب وهو « هحيذ دعب قأتي ام] هلك أ مرح اه امهريغو عابسلاو را لوانتو
 « سانلا ضعب هضعب ىف فااخ ناو روہجلا لوق اذه « دراو ريغ لصالا ىف داريالاف . هعیب زج مو اسحب راص ةتيم
 هنع ضايع باجاف « امت لک أو اپعیب هل زاجو اهؤطو هيلع مرح هيبأ ةيراج ثرو اذإ نبالا : مهضعب لوقامأو
 هريغل اهب عافتنالاو « ىجراخ مال اب عاتمتسالا هيلع مرح اما اقلطم اهب عافتنالا هيلع مرحب ل هنال هيوم هنأب
 لك ىف دوهلا ىلع امر ناك لک الا وهو اهنم دوصقلا ناف موحشلا فالخب « اكلم اذإ لالح هريغو عاتمتسالا ىف
 «ةرمس هللا لتاق » ربع لوق نإ لاقي نأ لمتح نکا و « نيعملا یصاعلا نعل ثيدحلا فو . اقرتفاذ صخش لک ىلعو لاح
 تايهلا ىوذ ةلاقإ هيفو « هيلع اظيلغت هقح ىف اهلاقف رجزلا ةدارإ دنع برعلا اشوقت ةملك ىه لب هرهاظ هب دري ل
 هيف و « مرحلا ىلإ لئاسولاو ليحلا لاطبا هيفو « اهوحنو ةبوقع ديزم نع ةملكلا كلتب تكا رمع نال مهتالذ
 ليحتسملا دوقئملا عيب زوج و اهعيب زوجي لاق نم ذشو , عامجإلا كلذ ىف هريغو رذنملا نبا لقن دقو را عيب مرح
 ریفنتلا ىف ةغلابلل لیقو ةدوصقم ةحابم ةعفنم امف سیل هنال ليقو اهتساجنل ليقف كلذ ةلع ف فلتخا و « | رمش هنطاب
 مسملا ليكوت اذكو « ذوحيال ىذلا نم رجلا لسلا عیب نأ لء لبلد هيفو « هني مرح هنبع مرح اذإ ءىثلا نأ هيفو « اهنع
 لامتسا هيفو « عورفلاب رفاكلا باطخ ىف فالخلا ىلع ىنيف ةمذلا لهأ ىلع اهعيب مرح امأو « رخلا عیب ف ىلا
 لك عيب عنم ىلعو؛ هءارش رفاكلا دارآ و هانلتق اذإ رفاكلا ةثج عیب ميرحت ىلع هب لدتساو « رئاظنلاو هایشالا ىف سايقلا



 عويبلا باتك - ۶ 5

 یرتشلل كلذ زاوج ىلإ ةيكلاملا ضعب بهذو « نويفوكلا كلذ زاجأو « نيقرسلاك ةعفنم هيف ناك ولو سجن مرح

 ىلا هيف لاق ىذلا تقولا نایب رباج ثيدح نم « ةتيملا عيب باب » ىف یو « هنود ىرتشملا جامتحال عئابلا نود

 ءاش نإ ةتيلا عسب مرح نم ینثتسی امو ؛ اب مرح ناو ةتلل مش عافتنالا نع ثحبلا هقو « ةلاقملا هذه لس

 نیونتلاب اذک ( ادوبي هللا لئاق ) ه]ق . ديزي نبا وه سن ویو « كربلا نبا وه ( هلا دبع !نربخأ ) لوق . ىلاعت هلل

 نأ بابلا رخآ ىف لمتسلا ةباور ىف فنصملا ركذ دقو « ةلیقلا ةدارإ ىلع نيونت ريغب ةياور قو « نطبلا ةدادإ ىلع

 هلوقو « لتق ىف سابع نبا ريسفت وهو نعل هانعم ( نوصارخلا لتق ) ىلاعت هلوق نأب دهم ساو « مهنعل هانعم

 < مهلتف مهلتاق ىنعم : ىورهلا لاقو . امهنع هريسفت ىف ىربطلا امهاور دهاج ريسفت وه « نوباذکلا نوصارخلا »

 ىنعم : هريغ لاقو « لعنلا تقراطو ترفاسک دحاو رم ءاج ام رو « نينا نيب لعفلا عقب نأ اهلصأ لعافو : لاق

 جرخأو « لتق وأ ىداع ىأ لئاق : ىواضيبلا لاقو . هلتق بجو هل اودع راص نم ىدوادلا لاقو ماداع مهلتاق

 برح هبراح نمو هللا راح اوبصتنا ةلدحلا نم اوعرتخا ام مهئاف مرتع بلسم وه ام, هنع ربع وأ «ةغلابملا ةروص ىف

 لتق هلتاق نمو

 كلذ نیر کس امو « حور ابف "سیل ىتلا ريواصتلا عيب صاب - ۱۰ ٤

 نسحلا ىبأ نب ديمس نع فوم انريخأ مبرر نب ديزي اتادح باهولا دبع نب هلا دبع او - ۰
 نو شحم اك ناقل لإ سابع ابأ اي : لاقف لجر هاتأ ذإ امنع فا یضر نا نا دنع تنك» لاق

 « لب هلا لوسر نم "تمم ام “لإ تا ال ا نبا لاقف . واصلا مذه مصأ ىفإو « ىدب ةعنص

 /لجرا ابر . ادبآ اف خفانب سیلو « حولا ابف خفت ىتح هب طعم هللا ناف ةروص روص نم + لوقي هتمعت

 هيف سیل میش *لک ؛ رحشلا اذه. كيلعف هنصت نأ "ال تيتا نا كو + لاقف : هج "رفصاو ٌةديدش ةوبر

 دحاولا اذه سنآ نب رضا نم ةبورع ىلأ نب دیمس ممت : هللا دبع وبأ لاق . « حور

 ۲ [ ۷۰۲ ۰ ۳-۰۹ : ىف هافرط ب ۲۲۲۵ ثيدحلا ]

 وأ ةعئصلا وأ عسبلا وأ ذاخضتالا نم ىأ ( كلذ نم هرکی امو ؛ حور اہف سيل ىلا ريواصتلا عیب باب ) هلق

 اعوفرم سابع نبا ثيدح هللا همحر فا ولا ركذ مث . روصت ىلا ءایشالا ريواصتلاب دارلاو « كلذ نم معأ وه ام

 أ نب ديعسو « حضأو هريغو عبببلا ةيهارك ىلع هب لالدتسالا هجو « ثيدحلا « هبذعم هلا ناف ةروص روص نم د

 یوسالوصوم ىراخبلا قهل سیل و هلبق تامو هنم نسآ وهو یرصیلا نسحلا وخأ وه سابع نبا نع هبوار نسحلا

 ءارلاب ( لسجبلا ابرف ) هلؤق . ىلاعت هللا ءاش نا سابللا باک ىف قوتسم هيلع مالكلا ىأيسو « ثيدحلا اذه

 التماو رعذ هانعم لبقو ؛ ةوبرلاو وبرلا وهو هفوج ىف سفن هباصأ لجرلا ابر : ليلخلا لاق , خفتنا ىأ ةدحوملاو

 لصالا قاذك ( حور هيف سیل ءىش لك « رجشاا اذهب كيلعف ) هل . اهحتفبو ءارلا مضب ةوبد هلوقو . افوخ

 كيلع أ فاضم فذج لع نوکی نأ لمت و . ةاحللا ضمب هزوج دقوا ضعي نملك لدب هنآ ىلع « لک » ضفخ

 « تاولصلاو یعلا ذا تاولصلا تامحتلا قمل وق هلثمو ۰ ءيش لکو يأ فطعلا واو فذح يلع وأ ؛ رجشلا لثع



۹Y ۲۲۷۷ ۵ ثيدحلا 

 « هل سفن ال امو رجشلا حنصاف ١ ظفلب ليعامسالاو لسم ةياور ىف تبث اذكو , همج ىف ىديا مزج ريخآلا اذ و
 لاقو « فطعلا واو تايئاب « حور هيف سيل ءىش لكو رجشلا اذهب كيلعف د فوع نع ةذوه قیرط نم ميعن هلو
 هنال و هدوصقمب فاو ريغ ناک رجشلا ىلا هدشرأو ربوصتلا نع هما امل هنال رجشال نامي وه « ءىش لک » هلوق ىبطلا
 ( هللا دبع وبأ لاق ) هلوق . بصنلا زوجو ضفاب لک هلوقو ؛ رجشلا صوصخ دصق لو هيف حور ال ام لک دصق
 ةدا زا هذه تطقس « ثيدحلا ىأ ( دحاولا اذه سنأ نب رضنلا نم ةبورع ىبأ نب ديعس عمس ) هلو . فنصلا وه
 نیا نع رضنلا نع دمعس نع ىلعألا دبع قیرط نم سابللا ىف هج رخآ ام ىلإ كلذب راشأو « انه قسنلا ةباور نم
 : لاق سنأ نب رضنلا تعمس ةيورع ىبأ نب ديعس نع ةدبع نع دمع نعو : هللا دبع وبأ لاق » هصقام « ديعس حم و هلوق لبق ىلاغصلا ةخسن ىف تدجو مث . ىلاعت هللا ءاش نا كانه رياغتلا نم نيتياورلا نيبام ركذأسو « هانعع, سابع
 . اذه دجأ مو , اذهب لاكشالا لارف «لا ديعس عمس هللا دبع وبأ لاق » هدعب و ثيدحلا اذه « سابع نبا دنع تنك
 ناملس نبا وه ةدبعو « مالس نبا وه روكذملا دین و « ینافصلا ةخسن ىف الإ ىراخبلا خسل نم ء ۵ ی

 را "عیب ل ىنلا ا هنع هللا "یر "رباج لاقو . را ىف ةراجشلا مرگ بسا بت ۵ ٩۰

 هلا ضر ًةشئاع نع رقورثت نع 'ىحّضلا ىبأ نع شهلا نع بش اند منم ارم 3296
 « نا ىف ٌةراجتلا تمرح : لاقف هَ یبلا جرخ اه رخرآ نع ةرقبلا ةروس تایآ ترت امل د امنع

 أ هذهو , دجسلا ديقب نكل دجاسملا باوبأ ىف ةمجرتلا هذه ريظن مدقت ( رجلا ىف ةراجتلا ميرحت باب ) هلوق
 ةلأسملا ربرحت ركذنو « باوبأ ةتس دعب الوصوم ىنأيس ( رجلا عیب لب ىنلا مرح رباج لاقو ) هلوق ٠ كلت نم
 نم « ايرلا لكأ باب »ىف مدقت دقو را ىف ةراجتلا تمرح » ظفلب ةكئاع ثيدح دروأ مث ىلاعت هلا ءاش نإ كانه
 « اهو اهژارش مارح رخلا نا ه اءوفرم ىرادلا ميك ثيدح نم قاربطلاو دحالو , اتايس متأ هجولا اذه

 رخ ماب نم رم صاب - 1 0
 دیس أ نب دیس نع بما نب ليعاسإ نع رش نب ىب اهلا دح موح رت ب رب یا س0

 می ىطعأ لجر : ةمايقلا موي بی انأ ال : ا لاق » لاق هلي ”ىنلا ن هنع هلا یر ةربرع یآ نع

 « هرجأ هع و هنم "ینوتساف ارا رجاتسا ”لجرو هع لک ار عاب لجرو « ردغ
 [ ۲۲۷۰ : ىف هفرط - ۲۲۲۷ ثيدحلا ]

 نوكي نأ لمتعو ٠ مدآ ىنب نم هب دارلا نآ رهاظلا رحلاو ۰ ادمعتم الع ىأ ( ارح عاب نم ما باب ) هلوق
 ارغصم ةدحوم مث ةلمهم, سيبع نب رشب وه ( موحم نب رشب انئدح ) هلوق . فوقوملا لثم لخدیف كلذ نم معأ
 الإ ةتسلا نم هنع جرخأ ام ىرصب خيش وهو « هد بج ىلإ بسنف راطعلا نآرپم نب ذيزعلا دبع نب موحم نب
 انثدح) هلوق . امهخيش نع هل هتیاود ىف أرشب قفاو رخآ خيش نع ةراجإلا ىف اذه هثيدح جرخأ دقو , ىراخبلا
 ‹ ثيدحلا اذه ىوس الوصوم ىراخبلا ىف هل سیل و « هقيثوت ىف فاتخع ةكم ليزأ یئ اطلا وه ريغصتلاب (میلس نب ىحي

 یرالا جت« مع ج هب م



 عويبلا باتک ۳( ۸ ۱ ٠

 « ةصاخ ربع نب هللا دبع نع هتياور ی عقد ام هيف مالكلا نأ قيقدتلاو « هنع رخآ هجو نم ةراجإلا ىف هركذو

 يأ نع ىربقملا ديعس ةياور نم ثيدحلا نأ ىلع ميس نب ىح نع ةاورلا قفتاو « هتياور ريغ نم ثيدحلا اذهو

 . ةعامجا لوق ظوفحلاو قپبلا هلاق «ةرب ره ىلأ نع هيبأ نع ديعس نع د لاقف ىليفنلا رفعج وبأ مهفلاخو « ةر ره

 « هتمصخ همصخ تنك نمو » ثيدحلا اذه ىف ليعامسالاو نابح نباو ة زخ نبا داز ( مهمصخ انآ : ةثالث ) هلوق

 ىلع قلطي مصخلاو , يرصتلاب ءالؤه ىلع دیدشتلا دارأ هنأ الإ نيملاظلا عي مصخ ىلاعت و هناحبس وه : نيتلا نبا لاق

 « ءاحصفلا لوق ل الا ءارفلا لاقو , هلوأ ركب دحاولا یورما لاتو « كلذ نم شاك لعو نينئالا ىلعو دحاولا

 ريدقتلاو لوعفلا فذح ىلع عيمجلل اذك ( ردغ مث ىب ىطعأ ) هإوق . موصخ ةئالثلاو نامصخ نينثالا ف زوحيو

 هال ركذلاب لک الا صح ( هنع لكأف ارح عاب ) هلق . هضقن مث للاب هيلع فلح و ادبع دهاع ىأ ىف هنيع ىطعأ

 ميف ركذف «ةالص مهم لبقتال ةثالث » اعوفرم ربع نب هللا دبع ثيدح نم دواد یآ دنع عقوو « دوصق٠ مظعأ

 عقب حلا دابتعا : ىباطخلا لاق « هب لوعفملا ىف هنم صخأو لعفلا ف لوألا نم أ اذمو « اررحم دبتعا لجرو »

 ثیدح و : تلق . ایهدشآ لوالا و : قتعلا دعب اهرک همدختسی نا قاثلاو « دحج نأ كلذ ماكي مث هقتعي نأ : نسب

 ؛ دشأ هيلع ديعولا ناك مث نف نما لك أو عسيبلا نم كلذ یضتقع لمعلا هدحج وأ نتعلا متك عم هيف نآل دشأ بابلا

 هل هللا حابأ ابف فرصتلا هعنم دقف ارح عاب نف « ةيرحلا ىف .افكأ نيملسملا نال اديدش هم ناك امتإو : بلبملا لاق

 رذنملا نبا لاقو . هديس همصخ: هيلع ىنج نم < هللا دبع رحلا : ىزوجلا نا لاقو . هنم هنأ هذقنأ ىذلا لذلا همزلأو

 نم دي عطقت ىلع نع ىورب ام الإ « هلثم زرح نم هقرسي مل اذإ ىنعي < هيلع عطق ال هنأ ارح عاب نم نأ ىف اوفلتخي م

 دبع هناي هسفن ىلع رقأ نم : لاق ىلع نع ىورف )ء عفت را مث میدق فالخ رحلا عبب زاوج ىف ناكو : لاق ارح عاب

 الجر نأ » ةداتق قيرط نم ةبيش ىنأ نا ىور نکل « هتيرح ماعت ۸ نميف هلحم نوكي نأ لمت : تلق . دبع وهف

 ىف ارح عاب هنأ نيعب اتلا دحأ ىفوأ نب ةرارز قيرط نمو « هللا ليدس ف هلم لعج و دبع هلأ ريع ىضقف هسفن عاب

 ىعفاشلا نع لقن و ( ةرسيم ىلإ ةرظنف ةرسع وذ ناک نو تازن یح نيدلا یف عابب ناكر حلا نأ مزح نبا لقثو « نيد

 اديجأ رجأتسا لجرو) هلق ۰ عملا ىلع عاجالا رقتساو باععالا رثكأ كلذ تيثي الو « ةرارز ةياور لثم

 ام أ هن أكو ضوع ريغب هتعفنم ىفوتسا هال هنع لكأو ارح عاب نم ىنعم ىف وه ( هرجآ هطعب و هنم فوتساف
 هديعتسما هنأكو ما ریغب همدختسا هئالو

 مالخآ نيح مییضرآ عيب دوبی هب للا رمأ ب - ۷
 5 رب ره ىبأ نع ی رب هيف

 عمج ةمجعملا داضلا رسكو ءارلا حتفب رذ ىنأ ةباور ىف اذك ( میضرآ عیب دوبی هلي ىنلا عا باب ) هلوق

 هلوق ۰ کرج عما فو ةنک اس درفملا ىف ءارلا نال الاس هدرفم قبب ملو ةمالسلا عمج عمج هنال ذاش عج وهو ضرأ

 جارخ] باب » ىف دابجلا ىف هجرخأ ام ىلإ ريشي ( ةريره نأ نع ىرقملا هيف ) ملت . ةئيدملا نم ىأ ( مهالجآ نيح )

 ب ىلا انيلع جرخ ذإ دجسملا ىف نحن انيب » لاق ةريره ىبنأ نع ىربقملا ديعس قيرط نم برملا ةريزج نم دوهيا
 ةصقلا هذهو « هعبيلف ائيش هلام کنم دجو نف « يلجأ نأ ديرأ ىلا لاتف  هيفو - دوهملا ىلإ اوقلطنا : لاقف



 ۹ ۲۲۲۸ ثيدحلا

 دقو « لامل عیب مو نم ضدالا عیب ذخآ فمما نأكو ‹ هعضوم ف كلذ نامب 0 3 ريضنلا ىنبل تعقو

 اذه ىلإ ةراشإلا نع ینامرکلا لفغو ء ضرالا ىلع لالا قالطإ رع ناو نایع ةصق ىف رايخلا باوبأ ىف مدقت
 هطرش ىلع روكذملا ثيدحلا تبث ۸ هنوکل ابضتقم ةغيصلا هذ ثيدحلا اذه ىراخبلا ركذ ام : لاقف ثيدحلا
 3 ةدئاز ةدئاف ريغب هت ر وص ىلع ثيدحلا راركت نم رفف هددع هجر داال هيلأ ةراشالاب انه تکا هنأ باوصلاو

 هت داع نم بل املا وه

 ةن ناويلاب ناوّيلتاو دبملا مب اإ - ۸

 ا ا ا و ا ر ار ر ن یا

 هاطعاف نر ارش جدخ ن مقار ئرتشاو . نريمبلا نم اريخ ريمبلا نوكي دق : سابع نبا لاقو

 نریم اريمبلا : ناویما ىف اب ال بیسلا نا لاقو . هللا ءاش نإ ًاوفر ًادغ الا كينآ : لاقو مدحأ

 ةئيسأ ره رد هردو ۹ زر رقم ۷ الل : 0 نا لاقو 5 لجأ ىلإ نيتاشلاب ةاشلاو

 ناك لاق هنع هللا یفر سنا نع ربات نعرديز برب هاضت اند ربرح ن نابلس او - ۸
 لب لا ىلإ تراص من « ىبلكسلا ةیح د لإ تراصف "ةیفص كلا ف

 رهو لس نا وی اب ناوبحلاو حسا ديعأ أ ديعلا عيبريدقتلا ) ةئدسن ناو اب ناوحلاو ديعلا عجب بابر ( هل

 ء ةيفص ةصقركذ كلذلو ین الا و ركذلا هيف لخدمف ديعتسي نم سنج ديعلاب دارأ هن أكو « صاخلا ىلع ماعلا فطع نم
 ىلإ دورا بهذف كلذ ىف اوفلتخا : لاطب نبا لاق « قرفلا مدعل كلذ ىف ینالا كع ركذلا كح قاحلا ىلإ راشأ وأ
 هلاجدو نئسلا ف جرخلا ةرمس ثيدحلا اقلطم دمحأو نويفوكلا عنمو « سنجلا فلتخم نأ كلام طرش نكل ءزاوجلا
 تاقث هلاجرو ىواحطلاو رازيلا دنع ساع نبأ نع بابلا قو « ةرمس نم نسحلا عام تا ل تا

 هريغو یذمرتلا دنع رباج نعو < هلاسرا دحاو ريغو ىراخيلا حچرف هلاسرا و هلصو ی فاتخا هزأ الإ اضيأ

 جتحاو 3 یارطا و ىراحطلا دنع رع نبا نعو « دئسملا تادابذ ق هللا دمع دمت هرم” نب راج نعو « نيل هدائسإو

 لوسد صأب نيريعبلاب ريعبلا عاتباف  هيفو - اشيجروحي نأ هرمآ مر ىنلا نا د ورمع نب هللا دبع ثيدحب روهمجلل
 5 ةباحصلا راثاب دیشتسا و ةيفص ةصقب انه یراخبلا جتحاو 6 ىوق هدانسإو هريغو ىنطقرادلا هچرخآ ¢ رم هلأ

 هاورو اذه رع نبا نع عفان نع هنع یعفاشاو كلام هلصو (ثيدحلا . ا ةع رأي ةلحار رمع نبا ىرتشاو) هلوق

 : ةقانلا بحاصل لاقف ةذيرلاب ةرعبأ ةعبرأب ةقان ىرتشا ربع نبا نا » عفان نع رشب ی قيرط نم ةبيش ىبأ نبا

 ةدحوملاو ءارلا مفي ةذيرلاو 2 ىرتشلل السي ی ایفوب ىح عئابلا نامض ف نكت ىأ ةلحار ةقص « ةهن ومضم

 هلص و ( نبريعبلا نم اريخ ریعباا نوکر دق سايع نبا لاقو ( هل ۰ ةنيدلا و كم نيو فورعم ناكم ةمجعملاو

 نيريعبب !ريعب جدخ نب عفار ىرتشاو ) هلوق . هلاقف نیریعبب ريعب نع لكس سابع نبا نا سواط قيرط نم يعفاشثا



 مریلا باتک- م 1£

 أس اک رخآ هجو نم فنصبلل و « تباث نب دامح قيرط نم لسم دنع وهو « سؤرأ ةعبسب
 ذل ةحدل لاقف د

 ۽ ةئيسف ةيداحي ةيداج عيب ةلذنم اهراتخي ةئيعم ريغ ةيداحي اهليدبت لزأي : لاطب نبا لاق « اهريغ ىسلا نم ةيداج
 ىلاعت هللا ءاش نا ريمخ ةوزغ ىف فوّسم هذه ةيفص ةصق ىلع مالكلا ىتأيسو

 قیف را مب با تم

 رم ى رد هر ۶ ۶ ق ۰

س ابا "نأ زيريخم "نا ىنربخأ لاق ىرهذلا نع بيع انريخأ رذاهلا وأ شم - ۵۹
 یردلنا ,ديع

 « "ةجراخ "یه "الا جر خم" نأ هللا بتك

 [ ۷۹۰۹۰ ۱۲۰۳ ۰۵۲۱۰ ¢ 4۱۴۸ 2 ۲۰:۷ : ىف هفارطأ ب ۵۹ ثيدحلا ]

 ,نامئالا بحنف ايابس بيصن الإ هللا لوسر اب د لاق هنأ ديعس ىلأ ثيدح هيف دروأ ( قيقرلا عيب باب ) هلق

 قايسلا اذه ىف هلوقو . ىلاعت هللا ءاش نا حاكنلا باتک ىن هيلع مالكلا أيس و « ةضاو ةجرتلا ىلع هتلالدو بید

 لب « كلذك سيلو « لئاسلا هنأ موي « ابس بيصن انإ هللا لوسر اب : لاقف ل ىنلا دنع سلاج وه اهني هنا و

 نی » ظفلب هيف ىراخبلا خيش نالا ىبآ نع روصنم نب وربع نع قاسنلا هقاس ام هناب رهظ فذح قايسلا ىف عقو

 كلذ ىف ثحبلا ىتأيسو « هركذف « لاقف راصن الا نم لجر ءاج للي ىنلا دنع سلاج وه

 رب کلا عیب اپ - ۰

 ضر راج نع ءاطع نع لك ۷۴ نع ليعامسإ ان لح مک اٌشدحریت نا شم بس ۰

 » دلا هالي ینلا عاب » لاق هنع 6

 تو 4

 ۶ ۰ 1 ۶ 1 ۳ ب 1 00 ۱

 . . نامآلا بحفف ايس بیصن انإ هلا لوسراب : لاق هل ”ىنلا دنع سلاج ره امنيب » هنأ هربخأ هنع هللا ىضر

 3 هم تا ا کند اولمفت ال نآ کیلعال ؟ كلذ نواعفت نإ وأ : لاقف ؟ لرملا ىف یرت فيكف



 دي

3 

 ۱ ۲۲۳۰-۲۲۳۸ ثيدحلا

 7 TE O TET e ا
 هعاب » لوق امهمع "لا یهر هللا دبع ن راج ہم ورم نع ”نايفس انوع ةبلمو شی — ۷۱

 هه , ۳ ۲۰ <

 ۱ رو

 « هبي هلا لوسر
 5 4 اک - م ۳ 4 5 م - و و ما هه ب

 باش نبا ثدح لاق حلاص نع ىنأ انث دح بوقعي انث دح برخ ن ديكر رح -- ۳ ۴۲

 ۳1 ع 2 9 و دی 8 1 من س لك یر ۶

 لاني هلع ها لويمز مم اینا تاريخا امنع هللا یر ةر ره اباو دلاخ ْن دير نأ ريغ هللا كيبع نا

 « ةعارلاوأ ةثلاثلا دمب اهومیب "مث ءاهردإ> ف تن ز نإ 2 اهودلجا : لاق ۰ نضحت ملو ىنزت ةَم الا نع

hs ۶ - هَ "یر ةر ره ىأ نع هیبا نع رديعس نع ثيل یر خأ لاق هللا دبع نب زيزعلا دبع ( شو 

 نإ م ءاريلط نر لوما هذيل هان ز نزبتف کر أ مآ تنزاذ| » لوقب م ىفلا تمم : لاق هنع

 « رغش نم لب ولو منی هاز نیبتف ةثلاثلا تن ز نإ مث « اهيلع برب الو "دلا اھڈلجیلف تاز

 هلعاف نا وأ ةايحلا رد تولا نال كلذب بس: هکسلام تومب هقتع هکلام قلع یذلا ىأ ( ربدملاعيب باب ) هلوق

 وهو « قتعلا باو لیصحتبف هترخآ ااو هدبع ةم دخت عافتنالا ىلع هرارمتسايف هايند امأ : هترخآو هايند سآ رد

 فنصلا داعآ دقو . هرخآ وهو مالا رد ىلإ عجریف ةبقاعلا ىف رظنلا نم ذوخأم آلا ریبدت نال « لوألا ىلإ عجار

 «حضاو اپمجوت و قیقرلا عيب ىف ةلخاد اهثيداحأ تراصو یافصاا ةخسن ىف اهيلع برضو قتعلا باتک ىف ةجرتلا هذه

 « ربدملا عیب ىف رباج ثيدح لوألا : نيقيرط نم امهنم لك نيديدح هيف فنصلا دروأو « قسنلا ةياور ىف وهاذکو

 : قسف ىف نيعب الا نم ةثالث دانسالا فو « حا ىبأ نبا وه ءاطعو « دلاخ ىبأ نبا وه ( ليعامسا انثدح ) هلو

 لب ىنلا عاب ) هلق . مبطاسوأ نم ءاطعو نيعباتاا رافص نم نانیرق ةلسو ليعامساف « ءاطعو ةيلسو ليعامسا

 نكل كلذك ع يكو نع دحأ هجرخأو « كاذک میکو قيرط نم هجام نبا هجرخأو « ا رصذخم مارو اذکم ( ردلا

 ف » هظفار عيكو نع دالخ ل رکب نأ قيرط نم ىل.ءامسالا جرا وو الس نك اعیمج ليعامساو نامفس نع » داز

 ماکحالا ىف فنصلا هجرخأ دقو « مرد ةئام اب مت هللا لوسر هعابف نيد هیلعو ربد نع هل امالغ قتعأ لجر

 ینلا غلب » هظفلو « دلاخ ىلأ نب لیعاتسا نع  عيكو لدب - رشب نب دمت نع » لاق نکل انه هيف هخيش ريم نبا نع

 مجرتو « هيلا هنمشب لسرأ مث مرد ةئامناثب هءابف هديغ لام هل نكي مل ريد نع هل امالغ قتعأ هبامصأ نم الجر نأ لس

 كلذي راشأو « ماحنلا نب معن نم اربدم علي ینلا عاب دقو » ةمجرتلا ىف لاقو « ملا ومأ سانلا ىلع مامالا عيب » هيلع

 هل لاقي راصنالا نم الجر نأ و رباج نع ريبزلا نأ نع بوبا قيرط نم ىتاسنلاو دواد وبأو لسم هجرخأ ام ىلإ

 ؟ هيرتشي نم : لاقف ب هلا لوسر هب اعدف : هريغ لام هل نكي مل ربد نع بوقعي هل لاقي هل امالغ قتعأ روكذم وبأ
 رخآ هجو نم «ةديازملا عیب باب » ىف مدقت دقو « ثيدحلا « هيلا اهعفدف مرد ةئامتامثب ماحنلا هللا دبع نب معن هارتشاف

 ميعن هارتشاف ؟ ىنم هيرتشي نم : لاقف لِي ینلا هذخأف « جاتحاف ربد نع هل امالغ قتعأ الجر نا » ظفلب ءاطع نع

 ةجاحلا ريسفت ىف ةدايز دالخ نبا ةياود قو . هنع ىلإ جاتحالا وهو هعمب بیس ةياورلا هذه ىف دافأف « ها دبع نبا

 « هسفن ىلع قفني ىتح هاطعأ وأ ءامرغلا نيب همسقف سلفملا لام عاب نم » ضارقتسالا ىف هل مجرت دقق  نيدلا وهو



 عويبلا باتك - 6 ۳

 نم یاسلا هجرخآ ام ىلإو « نيد هبلعو د هلوق ىف لیعاعمالا دنع عيكو ةياور نم مدقتام ىلإ لوالاب راشآ هنأكو

 نيد هيلع ناكو اجاتع ناکو رد نع هل امالغ قتعآ راصن الا نم الجر نا » ظفلب ليهك نب ةبلس نع شعألا قیرط

 قيرط نم قاسنلاو لسم هجرخأ ام ىلإ ىناثلابو « كنید ضقا : لاقو هاطعأف ؛ مرد ةئ ام اب ب هللا لوسر هعابف

 كلأ : لاقف مقلب ینلا كلذ غلبف « يد نع هل ادبع ةرذع ىب نم لجر قتعأ » لاق رباج نع ريبزلا لأ نع ثيللا

 بويأ ةياور قو . ثيدحلا < الع قدصتف كسب أدبا : لاق مث هيلا اهعفدق د هيفو ثيدحلا « ال لاقف ؟ هريغ لام

 تاياورلا هذه تقفتاف « ثيدحلا « هلابع ىلعف لضف ناك ناف , هسفنب أدييلف اريقف کدحأ ناكاذإ » هظفا و هوحن ةروكذملا

 كرت و تام الجر نا » دانسالا اذهب لیپک نب ةبلس نع كيرش ها ود ام الإ : هربد ینلا ةايح ىف ناك ر دملا عيب نأ ىلع

 ركحب ىبأ هخيش نع لقنو « ىنطقرادلا هجرخآ « مرد ةثاماثب هنيد ىف هعابف هب ىنلا مرمأف « انیدو اربدم

 ةياور نو « هللا هلع عفدو » هيفو ةبلس نع هريغو شععالا هاورام حيحصلاو « هيف أطخأ اكيرش نأ یروباسینلا

 صاع نب دوسأ نع دعا ءاوز دقو : تلقا ٠ هالوم ىلإ هنم عفدو » دلاخ ىلأ نب ليعامسا نع رخآ هجو نم یاس

 شعألا ةياورب هيبش اذهو «هالوم نيد ىف مخي ىذلا هعابف « نيد هيلعو هل ادبع ريد الجر نا » ظفلب كيرش نغ

 دوسأ مهنمو حصآ كلذ لبق هنع هلح نم عامسو , ءاضقلا لو,اش هظفح ريغت ناك كي رشو « ركذ توبلل هيف سل و

 میشه قیرط نم دواد وبأ هجرخآ ام الإ « مرد ةناع امن هنع نأ ىلع قرطلا تقفتا لوألا ب( تاهبنت ) . روكذملا

 نم هجام نبا هجرخأ رخآ ادانسا بابلا ثيدح ىف عيكول تدجو : ىناثلا . « ةئاعست وأ ةئاعبس » لاق ليعامسإ نع

 : ثلاثلا . ارصتخم بابلا ثيدح ظفل لثم ءاطع نع ءالعلا نب وربع ىنأ نع هنع یردالا نجرا دبع ىبأ قيرط

 . هلع ىنغأ هللا همك قحأ كنآو وهو ثردحلا رخآ ىف ةدابز دواد یآ دنع ءاطع نع یعازوالا ةياور ىف عقو

 هلو ۰ « دانید نب ورمع انثدح » هدنسم ىف یدمنا ةياور قو «رانيد نبا وه ( ورمع نع )| هلوق « ىناثلا قيرطلا

 نب ركب وبأ هجرخأ دقو « ةيلع ريمضلا دوعب نم ركذي لو ارصتخم اضبأ هجرخآ اذنكم ( مب هللا لوسر هعاب )

 ىبأ نب ركب ىبأو ميهاربإ نب قحإ نع لسم هجرخأو « ربدلا ىنعي » هرخآ ىف دازف نایفس نع هفنصم ىف ةبيش ىلأ
 هارتشاف « رم هلا لوسد هعابف هريغ لام هل نكي مل هل امالغ راصنالا نم لجر ريد » ظفلب ناسفس نع اعيمج ةيش

 دقو « هوخن هماعب نايفس نع دمحأ هجرخأ اذكحمو <« ريبزلا نا ةرامإ ىف لوأ ماع تام ايطبق ادع ماحنلا نبا

 الو« ريبزلا نبا ةرامإ ىف » لقي ملو هوحن ورمع نع ديز نب دامح قب رط نم ناعرالا تارافک ىف فنصلا هجرخأ

 امهناف رفذو ثيللا ريغ , ثاثلا نم هنأ ىلع اوقفتاو « ريبدتلا ةهعورشم ىلع اوقفتا : هريغو ىطرقلا لاق « نْعلا نيع

 لاق نمو « قتعلاب الإ هيف فرصالا عم مزال لاق نف مزال وأ زئاج دقع وه له اوفلتخاو « لاما سأر نم : الا

 ثيدح مهتجحو « ثيدحلا لهأو یعفاشلا لاق یاثلا و « نویفوکلاو یعازوالا و كلام لاق لوالابو « زاجأ زئاج

 نم نالو « الثم رادلا لوخدب هقّدع قلع نك هعمب نم نكمتيف اهب دمسلا درفنا ةفصب قتعلل قيلعت هنالو « بابلا

 زاوجلا ثيللا ديقو . ةيصولا ىنعم ىف هنآل ربدملا عيب زاوج هب قحلبف قافتاب هعيب هل زاج صخش قتمب یصوآ
 زاوجلا صاصتخا وهو « روصلا ضعب ىلع لمحيف ام موبعال نيع ةيضق اهنأب لوألا باجأو ؛ هرکیف الو ةجاحلاب

 ىع ةيكلاملا ضعب باجأو . اضيأ كلام بهذم ق فالخلاو دحآ بهذم روبشم وهو « نيد هيلع ناكاذإ ام

 عييمتجي قدصت نم فرصت در ىلع هب لدتسیف ؛ هريغ لام هل نكي مل هن ركل لجرلا اذه فرصت در ب هنأب ثيدحلا



(f ۲۲۳۵ - ۲۲۳۰ ثيدحلا 

 ىنأ نب كلملا دبع نع ىلضف نبا هاور مب جتحاو : هتيقرال ريدملا ةمدخ عاب اما هنأ مهضعب ىعداو « هلام

 الإ « تاقث هدانسإ لاجرو ىنطقرادلا هجرخأ « ريدملا ةمدخ عسل ناو ال و لاق iy هنأ راج نع ءاطع نع نالس

 ربدملا ةصق ىف عقو ینلا عيباا نأ ىلع هيف ليلد ال ذإ ةجح هيف نكي م حص ولو « هلاسرإو هلصو ىف فلتخا هنأ

 ةمالا عيب ىدلاخ نب ديزو ةرب ره ىلأ ثيدح ىناُدلا ثيدحلا . هتبقر نود هتعفنم یئ ناك ماحنلا ن يعن هارتشا یذلا

 هچوو « ةر ره ىبأ نع رخآ هچو نم انه هددوآ و « ینارلا ديعلا عیب باب د ىف هيلا ةراشالا تمدقت دقو « تنذ اذإ

 زاوج هنم ذخؤيف ةربدم ريغ وأ ةربدم تناكاذإ ١ لمشیف . تنذ اذإ ةمآلا عيب مالا مومع بابلا اذه ىف هلوخد
 راذتعا ىلإ جاتح الف یافصاا ةخسن ىفو ىنسنلا ةياور ىف عقوام امأو « ةلمجا ىف ريدملا عيب

 ؟اهلأ ريت نأ لبق راج فاش له سيسي تن ۷۱۲۱

 قلا ”ةديل ولا رتو اذإ : ام شا ی رم "نا لاو . اهرشابي و ۱ 91 نأ Ll و و

 7 مس
0 
 نم بيصي نا ال: الاطع لاقو . هارذملا ارتست الو رةضيحم | محو آرتسیف تقبع وأ ١ تعيب : وأ أطوت

 ple} کارا مهجاوزأ یلد دیو ىلاعت ها ۹ مجرا نودا لماما ر هتيراج

 نب سآ ن رع ورع یآ ن ورع ورم نع نه ر دبع نب بوقعي انمدح دواد 7 2 رانا ربع اشو - ۵

 تنب E 7 1 نا راع ا حتف الف ۱ می »لو ۰ هنع هلا يضر كلام

 دس انب 2 0 ۳ لوس اهاقادصاف اسورع تناکو ایج و امحوز ˆ لعف دقو- 55 ی ۳

 "تناکف م "كل وح نم نذآ : هبي مللي ما لوسر لاق مث « رريغصر مط قاشح متص 3 اهب ین تا ءاحؤلا

 بانو اه یوم" هل ۰ نا 5 ”تيارذ لاق « ةنيدملا ىلا ا 3 ةيفص ىلع ب و هلا لوسر و كالت

 » 8 ىتح هتک ر ىلع املجر ةيفص مضتف ؛ و عضيف ه ری دنع سلخ 7 3 ا

 ةرشابملاو ةسمالملا ةنظم هن وكل كلذ نأكو « رفسلاب ديق اذکم (اربتسی نأ لبق ةيراجلاب رفاسي له باب) هلوق

 : لاق هنع ديبغ نب سنوي قيرط نه ةبيش ىبأ نبا هلصو ( اهرشابب وأ اهلبقب نأ اسأب نسحلا رب مو ) هل . ابلاغ
 :ىدوادلا لاو « جرفلا نود ام بيصي لاق نسحلا نع رخآ هجو نم قازرلا دبع یورو . كلذ هر د نيريس نبأ ناكو

 لاقو) هلق ۰ اهريغو ةيبسملا نيب ءاربتسالا ىف قرف ال هنأب نيتلا نبا هبقعتو . باوص ةيبساا ىف ناك نا نسحلا لوق

 لوق امأ ( ءارذعلا ًأريتست الو « ةضيحب اهمحر ًارتتسیلف تقتع وأ تعيب وأ أطوت يا ةديلولا تبهو اذإ : ربع نبا
 قازرلا دبع هلصوف « ءارذعلا أريتست الو ه هلوق امأو . هنع عفان نع هللا دبع قيرط نم ةبيش ىبَأ نا هلصوف لوألا.

 ۰ رظن هبفو ءطولا مدع وأ همدع ىلع لدت وأ لجلا عن ۳ ةراكبلا نأ یرب هنأكو , هنع عفان نع بوبأ قب رط نم

 نأ سأب ال : ءاطع لاقو ) هلق . ضيحلا نم تسسأ ىلا أريتست اذهل دبعت ةبناش ءارتسالا ىنف هريدقت لعو

 : نيتلا نبا لاق < منا تكلم اموأ مججاوزأ لع ال: ىلاعت هللا لاق « جرفلا نود ام لماحلا هتيراج نم بيضي
 ٠ فالخ هيفف هريغ نم دارأ ناوت هلح ىف باترب ال هلال داف وپف اهديس نم تلح نم لماحلاب ءاطع دارأ نا
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 ةيفص ةصق ق سنأ ثدح بابلا ف فنصلا ركذ مث . لصالا ىلع قابلا قبف لمادب ءطولا جرخ < ههوجو عیب

 هلوقب دارملا ناف ءابب ىنيف تلح ءاحورلا دس انغلب ىح » هلوق انه هنم ضرغلاو « ىزاغملا ىف اطوسیم ناف

 لسم هاود ام امأو ؛ ةضيحب ةيفص أريتسا مب هنأ نيل دانساب قبلا یود دقو . اهضيح نم ترهط ىأ « تلح و

 تياث نع ه وار داح كش دقف « ابتدع تضقنا یتح میلس مأ دنع ةيفص كرت عبي هنأ » سنآ نع تباث قيرط نم

 ءاضقن | عسي نمز ضع لف نيسب اهجوز لتق دعب رببخ نم هفرصنم اهب لخد هب هنال رظن هرهاظ ىفو « هعفر ىف

 بابلا اذه ىف خرصلاو « بولطلا وهو ضیحا نم اهربط ىلع ةدعلا لمحتف الماح تناك اپنآ اولقن الو « ةدعلا

هلاق « ةضيح ضيحن ىتح لح تاذ ريغ الو , عضت ىتح لماح اطوت ال » اعوفرم ديعس نأ ثيدح
 ساطوأ ايابس ىف 

 حيحصاا طرش ىلع سيلو هريغو دواد وبأ هجرخأ

 مان و ةتیا عيب صاب - ۲
 ےس ےس

۳ 

 س 5 » - 0 ر 3

 دبع نب رباج نع حابر ىلإ نب ءاطع نع بیبح ىنأ نب ديزي نع ”ثيالا انا دح ةييتق اش - ۷۳۹
 م ات r. 0 2 6 E 02 ل ا

 را عيب مرح هوسرو هللا نإ » حتفلا ماع ةکع وهو لوقب لب هللا لوسر مه هنأ امهنع "نا ىضر ہلا

 1 ۳ ص 5-5 و حج 0 ۳ ۶ ۳ ۳ ه2

 دوام اهم هو فسا اپس لطب هن او هتیلا موحش كبارا هللا لوسراپ : ليقف ۰ مانصالاو رزمحلاو ةتیلاو

 0 ۹9 ی 2 1 98 2

 لا نإ « دوپملا هل لتاق : كلذ دنع هي هلل لوسر لاق 2 مارح وه « ال : لاقف « ”سانلا اهم حبصتسإو

 7 مدع 1 56 a ۰ 2 3 2 ص

 “ىلإ ب. ا دح ديجلا دبع ان دح : مع وبألاقو . 6 2۶ اولك اف هوغاب 9 هوا اهموحش مرح امل

 ع و

 « ی :ىنلا نع نع 1 اربچ تعم » اناطع

ERE ثيدحلا [ 

 هیلا و « ةيعرش ةاكذبال ةايدأ-ا هنع تلاز ام ميما حتفب ةتيملاو , كلذ میرحت ىأ ( مانصآلاو ةتيلا عيب باب ) هلق

 كمساا كلذ نم ىنثكسيو « ةتيملا عيب مرح ىلع عامجالا هريغو رذنملا نبا لقتو « انه ادارم تسيلو ةثيملا رسكلاب

 ءاروصم ناکام منصلاو « ةثج هلام نئولا : هريغ لاقو « نثولا وه : ىرهوجلا لاق من عمج مانصآلاو . دارجلاو

 ولت ةقلعملا ةياورلا ىف نيب ( ءاطع نع ) هلق . نصو ناو وف اروصم ناكناف , یبجو صوصخو مو امهيبف

 وبأ هرکذ رخآ دانسا هيف ديزيلو « هيلا هب بتكامإ و ءاطع نم هعمسي مل بيبح ىبأ نب ديزي نأ ةلصتلا ةياورلا هذه

 ديلولا نب ورم نع بیبح ىبأ نب ديزي نع رفعج نب ديملا دبع نع لیعابس) نب متاح قيرط نم « للعلا » ىف متاح

م هاور دق : لاقف هنع بأ تل أس : متاح بأ نبا لاق  صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع ةدبع نبا
 ديزي نع قتعإ نب د

يما دبعل اعب اتم ديزي نع اور ني رصملا نم ادحأ لع الو ءاطع نم عمسي مل ديزي « ءاطع نع
 ناك نت « رفعج نب د

 ةباورل ةقفاوملا هنع مصاع ىنأ ةياورو « ديما دبع ىلع هيف فلتخا دق : تلق . قدصلا هلع نآل حي وف هظفح

اجح نع دحآ ةياور ىف ( رباج نع ) هلوق . ةذاش ليعامسا نب متاح ةياور نوکتف حجرأ ديزي نع هريغ
 دین نب ج

 كلذ ناكو ؛ كلذ خيبات نايب هيف ( حتفلا ماع ةكم وهو ) هلق . « هع هللا دبع نب رباج تعم » هدنسب ثيللا نع



 ثيدحلا ۲۲۳٩ ۵)

 . هعم نكي مل نم هعمسيل قلب هداعأ مث كلذ لبق عقو ميرحتلا لوك نأ لکو هوا نم داع ا

 لاقف « امرح د لصالا ناكو دحاولا ريض ىلإ لعفلا دانساب نيحيحصلا ىف عقو اذکه ( مرح هلوسرو هللا نا ) هلوق

 لاق ىذلا بيطخلا ىلع هب در ام عون نم هنآل < نينثالا ريمض ىف هللا مسا نيبو هنيب عمج ملف بدأت ملي هنإ : ىطرقلا

 « مرح هللا نآ » حيحصلا ىف هقرط ضعب ىف ناف كلذ ىلع ثيدحلا اذه ىف ةاورلا قفتت لو . لاق اذک ءامهصعي نمود

 ثيدح حص دقو ؛ « امرح هلوسرو هللا نا » ثيللا نع رخآ هجو نم هيودرم نبال ةياور قو « « هلوسر دو هيف سيل

 «ک اهي د ثيدحلا اذه ىف یاس ةياور ىف عقوو « مكن ايني هلوسرو هللا نإ  ةيلهالا رجلا لك أ نع ىبنلا ف سنآ

 هللاو ) هلوق وحن وهو « هللا ىمأ نع ءیشان ىنلا سآ نأ ىلإ ةراشإلا هبجوو « اذه لثم ىف دارفالا زاوج قيقحتلاو

 هاو : هيوبيس دنع ريدقتلاو « اهيلع ةيناثلا ةلالدل تفذح ىلوألا ةلمجا نأ اذه ىف راتخلاو (هوضري نأ قحأ هلوسدو

 ۱ : رعاشلا لوقک وهو « هوضرب نأ قحأ هلوسرو « هوضرب نأ قحأ

 ۱ فلتخ یأرلاو ضار كد :ء امم تنأو اندنع ام نحن ۲

 ىلع فقأ |( هللا لوس اب ليقف ) هلوق ۰ هلا مال عبات لوسرلا نال « نيمسالا نع ريخ هوضري نأ قحأ ليقوف

 نهدي و نفسلا اهب ىلطي هناف ةتيملا موحش تيأرأ ) هلق . ءلجر لاقف » ةيتآلا ديما دبع ةياور ىفو « لئاقلا ةا
 : لاقف ) هلوق ۰ حبا ةحصل ةيضتقم ابناف عفانملا نم ركذ امل اهعبب لح لف ىأ ( سانلا اهب حیصتسی و دواجلا اچ

 ىلع « مارح وهو » هلوق لمح نم مهنمو « هعبتا نمو یعفاشلاک ءابلعلا ضعب هرسف اذكه « عسبلا ىأ ( مارح وه ءال

 وهو ليلدلاب صخ ام الا مهدنع الصأ ةتيملا نم عفتني الف « ءابلعلا ثك أ لوق وهو اهب عافتنالا مرحي : لاقف عافتنالا

 عفتنيال : نوشجاملا نباو دمحأ لاقو « زاوجلا ىلع روهمباف ةرهاطلا ءايشآلا نم سجنتي اف اوفلتخاو « غوبدملا دلجلا

 بالكل اهماعطإ هل غاس ةياد هل تتام نم نأ ىلع مهعاجاب عافتنالا زاوج ىلع باطلا لدتساو « كلذ نم ءىثب
 هللا لتاق : كلذ دنع للي هللا لوسد لاق مث ) هلوق . قرف الو ةتيلا محشب ةنيفساا نهد غوسي كلذكف ديصلا

 دمحأ یورو« عافتنالا ال عسبلا « مارح وه ه هلوقب دارملا نأ رثكحالا هلوأ ام ةوقب رمشم هقایسو ( حلا دوها
 , امنع اولكأف اهوعاب موحشلا مییلع تمرح امل هنإ « ليئارسا ىنبل ليولا » اعوفرم ربع نبا ثيدح نم ىتاربطلاو

 لاقو ) هل . . كلذ ىف ىرادلا يم ثبدح « رجلا ةراجت مح رحت باب » ىف ىض» دقو « مارح کیلع رخلا نم كلذكو

 ىبأ نع لسم امجرخأو صاع ىبأ نع دحأ ابلصو قيرطلا هذهو « رفعج نبأ وه ( ديلا دبع انثدح صاع وبأ

 هقايس ىفف الإ و « ثيدحلا لصأ دارأ هنأ رهاظلاو « ثيللا ثيدح لثم لاق لب هظفل قس و مصاع ىبأ نع یموم
 بیبح ىبأ نب ديزي ىريخأ رفعج نب ديلا دبع نع دلم نب كاحضلا مصاع اعوبأ انئدح : E لا

 : لمجر لاق « مانصألا حسب و را عیب و ةتيملا عیب و ريزاتخلا عسب مرح هللا نإ : حتفلا ماع لوقي » هظفلو

 «دوپ هللا لئاق : لاقف . ام حبصتسيو دولجلاو نفسلا اهي نهدت اهناف ؟ ةتسلا موحش عیب ىف ىرت امن هللا لوسر اب

 وا هجرخآ ام اضبآ هدیویو «هاندرقام دیو لهو موحشلا عيب نع عقو لاؤسلا نأ ةياورلا هذهب روظف ثيدحلا
 اهوعابف موحشلا مهلع مرح هللا نا « دوهبا هللا لتاق » نكرلا دنع وهو لاق لِي هنأ سابع نبا نع رخآ هجو نم دواد
 ةتيلا عسب عنم ىف ةلعلا : ءاملعلا روهمج لاق « هنع مهلع مرح ءىش لک موق ىلع مرح اذإ هللا ناو. اهنامثأ اولكأو

 عیب حنم ىف ةلعلاو . ريزتحلا ةراهط كلام دنع روپشلا نکلو <« ةساعن لك ىلإ كلذ ىدعتيف ةساجنلا ريزنخلاو رخخاو

 .ىرابلا چق * ع جو - م



 عوببلا باتک- ۲۹ ۲ ٤
 ۱ ۳ ۱ بس

 یا نآ نهاظلاو ؛ هرهاظ ىلع یبل المح عنلا ىلع رثكالاو « مريغو ةيعفاشلا 5
 6 اهنع ريفنتلا ىف ةغلابملل اهعبب نع

 ةتملا عیب مر ىلع اوعمجأو < هتعنصو كلذ عي تح مرح و یراصلا امظعت ىلا نايلصلا محلا ف ۳ قحل و

« رجلا رعت باب » ىف هيلا ةراشالا تمدقت ام الإ ريزتخلاو لاو
 رعش نم ليلقلا ىف ءابلعلا ضع صخر كلذلو 

 نم یتثتسیو « هعمب زوجف اذه عف 2 ةيكلاملا ضعب و فسوت ىبنأو یعازوالا نع دذنلا نبا هاکح زرخلل رب زنا

 ةكلاملا کا لو وهو هعبب زوجيف رهاط هناف ريولاو فوصااو رعشلاک ةامحلا هلع ال ام ءالعلا ضعب دنع ةا 1

لاو ثيللاو نسحلا روعشاا ةساجنب لاقو « فلظلاو فنررقلاو نسلاو مظعلا مهطعب دازو « ةيفنحلاو
 . یازوا

 لوق هوحنو « نيعلا ةسجت ال ةتيلا تاب وطر نم اب قلعتي ام مدنع ةسجنتم اهنأكو ۰ لسفلاب مدنع ربطت اهنكلو

 «ةتيملا مد

 ربلكلا نع هسیساپ - ۳ ۱

 نع نمحرلا دبع نب رکپ ی ينوه باش نبأ نخ كلام ان را تدري نب هللا دبع اتو - ۷

 «"یغبلا و « بلكلا نك نع ی هلي نا 12 ا ظ هذع ا "یر *یراصن الا دونم نآ

2 

 ت س

 « نهاکلا ناولحو
۱ 

 ]٦۷ا ۰ ۵۳۵ ۰ ۲۲۸۲ : ىف هفارطآ ب ۲۳۷ ثيدحلا ]

ا للا 1۳9 نا 0 لاقف « كلذ نع هتاف ¢ ترسکف وه اجمع مد ماحح
 نک و م دلا نک نع یہ ھ

 « روا نسل و « هلكومو ابتلا لک آو « ةمش لاو ةمشاولا نمو ملا بنكو ؛ بلكلا

 رپم و بلكلا نم نع یه ی هنأ د دومسم ىبأ نع امهدحأ : نيش دح هيف دروأ ( بلكل | نم باب ) هلوق

لا نمو مدلا نمآ نع ىب » ةفيحج بأ ثيدح امیناث . « نهاکلا ناولحو ینیل
 « ثيدحلا قمالا بسكو . بلک

ياغ نا ةسمخ وأ ماكحأ ةعبرأ ىلع ناثيدحلا ناذه لمتشاو . عيبا لئاوأ ىف ءابرلا لكوم باب » ىف مدقت دقو
 نيب انر

 هريغ وأ ناک اعم بلک لک ىف ماع وهو « هعيب محرحت یہا رهاظو « بلكلا نم لوالا : یفیلا رپمو ةمآلا بسك

 ةفينح أ لوقك هنعو « روهججلاك هنعو « هفلتم ىلع ةممقلا بحتو
 زوحب یعخللاو ءاطع لاقو « ةميقلا بج و زوج

بع نبا ثيدح نم دواد وبأ یورو هريغ نود ديصلا بلک عسب
 باكا نم نع ړل هللا لوسر ید اعوفرم سا

بارت هفک الماف بلکسلا نم بلطي هاج نا : لاقو
 ةرب ره ىفأ نع نسح دانساب اضيأ یورو ؛ حي هدانساو ۾ ا

 اقلطم هتساحن ىمف اشلا دنع هعبب ميرحت ىف ةلعلاو « ىغبلا رهم الو نهاكلا ناولح الو بلكلا نم لحم ال » اعوفر

ع ىبنلا هتساجن ىريال نم دنع عنلا ةلعو « هريغو لعلا ف ةماق ىهو
 نذآ ام هنم صخ كلذلو هلتقب سمالاو هذاخنا ن



 ۷ ۲۲۳۸۰ ۲۲۳۲۷ ثيذحلا

 یاسنلا هجرخآ « ديص بلک الإ بلکلا نم نع ملا لوسد یبن » لاق رباج ثيدح هيلع لدیو « هذاختا ىف
 بلکنلا نم نع یپن » ظفلب متاح ىبأ نبا دنع ربع نبأ ثيدح ىف عقو دقو « هيض ین نعط هنآ الإ تا هلاجر دانساب

 بلکلا نمت نع یه ه دحال اور ىفو « نکنم وه متاح وبأ لات  فیعض هدنسو ديصي ام ىنعي « ايراض ناک نآ و

 ذاختا زا وج كل ام بهذم روهشم ىطرقلا لاقو « دعس تنب ةن ومسم ثيدح نم ىقاريطأل هوحنو « ةيلهاج ةمعط لاقو

 هكح ناك ةزئاجلا هعفاشم هذاختا ىف نذأو اس هدنع نكي مل امل هنأكو « عقو نا خس ی الو هعیب ةيهاركو بلکلا

 یهلا ىف هتیوست امأو لاق ؛ قالخالا مراکم نم سيل هئال اهیزتت هعبب نع یه عرشلا نکل « تاعیبلا عيمج كح

 بلک لک ىف مومماا ريدقت ىلعو « هذاختا ىف نذوب ۸ ینلا بلکلا ىلع لومح# نهاکلا ناولحو ىغبلا رپم نيبو هنیب

 ذخؤت مث هنع ىبنم امهنم دحاو لک, ميرحتلاو زا نم معآ ةهاركلا نم كرتشلا ردقلا ىف ةئالثلا هذه ىف ىهنلاف

 درحم نم ال عاجالا نم نهاکلا ناولح و یتبلا رپ» مرت انفرع اناف « رخآ ليلد نم اممم دحاو لک ةيصوصخ

 . قلا ىلع باجيالاو ىبهناا ىلع ملا فطعي دق ذإ هوجولا عيمج ىف كارتشالا فطعلا ىف كارتشالا نم مزاي الو , ىبنلا

 ديدشت و ةمجعملا رسكو ةدحوملا حتفب ىغبلاو . ازاجم ارپم هام انزلا ىلع ةينازلا هذخأت اموهو ىغبلا رهم ىن اثلا محلا

 هلأ ريغ بلطلا ءاغبلا لصأو ء روجفلاو انزلا هلوأ رسکب ءاغبلاو . اياغب یغبلا حجو ةلءاف ىنعم, ليعف وهو ةيناتحتلا

 بحب ةيعفاشلل هجو ىفو , امل ربم الف انزلا ىلع تهركأ اذإ ةمآلا نأ ىلع هب لدتساو « داسفا ف لمعتسيام رثكأ

 ىهن» ةريره بأ ثيدح هيفو «ءامالا و ىثبلل بسكب اب » ةراجالا ىف قأيسو « ةمآلا بسك كلاثلا كسلا . ديسلا
 نم معي ىتح ةمالا بسك نع یهن» جدخ نب عفار ثيدح نم دواد وبأ داز « ءامالا بسك نم ب هللا لوسد

 ةعافر ثيدح نم اضيأ دواد وبأ ىور دقو « حابلا لمعلاب ال انزلاب امسك هب دارملاو ىهلا كاذب فرعف « وه نبأ

 ىأ ءافلاب وهو شفنلاو لزغلا ون هديب اذکه لاقو « اهديب تلمعام الإ ةمالا بسك نع یمن » اعوفرم عفاد نبا
 بسكلاب تمزلأ اذإ نمؤت ال ال عئارتلا دس باب نم وهو امسك عیج ةمالا بسكب دارملا لمقو « فوصلا فتن

 وهو « نهاكلا ناولح عبارلا كىملا . موي لك هيدؤت مولعم جارخ اپلع لمحيال نأ ینعلاف ٠ امجرفب بسكت نأ
 هاناعتي ام كلذ ريغو ىصحلاب برضلاو مجنتلا هانعم ىفو « لطاب رمأ ىلع ضوعلا ذخأ نم هيف ال عامجالاب مارح

 واحلا ءیشل اب هبش ةوالحلا ۳9 هتيطعأ اذإ اناولح هتولح ردصم ناولحلاو  بیغلا عالطتسا نم نوفارعلا

 ناولحلاو ‹ ةوشرلا اضيأ ناولااو <« وللا هتمعطأ اذإ هتول> لاقي ةقشم الو ةفلك الب الپس هذخأي هنا ثيح نم

 اذه نم بطلا باتكر خاوأ ىف امکحو ابلصأو ةناهكلا ىلع مالكلا ىتأيسو . هسفنل هتنبا رهم لجرلا ذخأ ًاضیا
 ىلع وه ليقو « ةماجحلا ةرجأ ليقف هب دارلا ف فلتخاو « مدلا نم سماخلا كلا . ىلاعت هللا ءاش نإ باتکلا

 قأيسو « هلم ذخأو مدلا عسب ىنعأ اعامجإ مارح وهو« ريزتخلاو ةتبملا عيب مرح ام مدلا عب رحت دارملاو « هرهاظ

 ىلاعت هلا ءاش نإ ةراجالا ىف ماجحلا ةرجأ ركح ىلع مالكلا

 ةتس اهم قلعملا ؛ اثیدح نيمبرأو ةعبسو ثيدح یتام ىلع عوفرملا نم عويبلا باتكح لمتشا : ( ةتاع)
 ةينام و ةئام صلاخلاو اثدح نوئالثو ةعستو ةئام ىنعم ایفو هيف هنم رركملا ٠ لوصوم اهادع امو: نوعبزأو

 « هج وزت ةصق ىف فوع نب نمحرلا دبع ثيدح : یهو اثيدح نيرشغو ةعست ىوس ام رخت لع لسم هقفاو « ثيداحأ

 سانلا ىلع قأي » ةريره لأ ثيدحو ؛ ةحيبذلا ىلع ةيمسنلا ىف ةقئاع ثيدحو « ةطقاسلا ةركلا ىف ةر ره ىبأ ثيدحو
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 ملسلا باتك -

 لک أ ام بيطأ » مادقلا ثيدحو « یتفرح نأ یوق لع دق » ركب یآ تبدحو «لالا ذخأ امب ءراا ىلابيال نامز

 ثیدح و « احمس ادبع هللا حر » راج ثيدحو « هبسك نم لك أي ناك دواد نا » ةريره ىلأ ثيدحو « هبسک نم

 قو ىبأ نبا ثيدحو « تلزتأ ةيآ رخآ » سابع نا ثيدحو , ماجحلا ىف ةفيحج نأ ثيدحو « ةدبعلا ىف ءادعلا
 ىح اولاتکا د ثيدحو « ميلا لبالا ىف هثيدحو « بعص لج ىلع ناك » ربع نبا ثيدحو « ةعلس ماقأ الجر نا د

 ةشئاع ثيدحو « كماعط اولیک » مادقملا ثيدحو « هيبأ ند ىف رباج ثيدحو « لكف تعب اذإ ١ ثيدحو «اوفوتست

 حصنتسا اذإ » ثيدحو <« ةذيانملاو ةسماللا ف سّنأ ثيدحو «رانلا ىف ةعيدخلاو ركملا ١ تدحو « ةرجحلا نأش ىف

 نب ديز ثيدحو « ةئيازملا ف سابع نبأ ثيدحو « دابل رضاح عیبیال د ربع نبا ثيدحو « هحصنيلف هاخأ كدحأ

 ةريره ىنأ ثيدحو , بیهص عم فوع نب نهرلا دبع ثيدحو « هتبناكم ىف نابلس ثيدحو « راملا عیب ىف تب اث

 هللاو . ارثأ نوسمخو نانثا نيعباتلاو ةباحصلا نع راثالا نم هيفو . د وهلا ءالجإ ىف هثيدحو « مهمصخ انآ ةثالث د

 با وصل اب لعآ ىلاعتو هناحبس

 ,مولعت ليك ىف للا بساپ - ١
 ريثك نب لا دبع نع حيجن ىلأ "نبا انربخأ ةيلع نب لیماس) انربخآ ةرارثز نب و رع شرح - ۹

 را ىف نوفي ؛سانلاو ةنيدلا وام هللا لوسر مدق » لاق امهنع ها "یفر سابع نبا نع ,لاهنلإ ىلأ نع

 مولعم ليك ىف فايق رم ىف فاس نم : لاقف  ”ليعامسا "كَم . ةثالث وأ نیماع لاق وأ - نینملاو مع

 6 مولعم بروو

 « موامم نزوو مولعم ليك ف ۰ اذهب جیم ىبأ نبا نع ”ليعامسإ انريخأ د اش

 [ ۲۲۰۳ ۲۲۰۱ « ۲۲۵۰ : ىف هفارطآ - ۲۲۳۹ ثيدحلا ]

 ةمدقتم ةلمسبلاو « ىلمتسملا ةياور ىف اذک (مولعم ليك ىف لسلا باب . للا بانك . ميحرلا نحرلا مسب) هلوق

 ةلمسبلا رخأو بايلا تیئأو ملسلا باتك قسنلا فذحو ؛ بابو باتك نيب یبمشکلا ةياور ىف ةطسوتمو هدنع

 « زاجحلا لهأ ةغل لسلاو قارعلا لهأ ةغل فلسلا نأ ىدرواملا ركذو . ىنم»و انزو فلسلا : نيّحتفب لسلا و . هلع

 « ةمذلا ف فوصو» حسب : اعرش لسلاو . معأ فاسلاف . سلجما ىف هميلست ملسلاو لالا سأر مدقت فلسلا ليقو

 قفتاو . هتققح ىف الخاد سیل هال رظن هيف الجاع ىطعي لديب هيف داز نمو « دحلا ىف هداز ملسلا ظفلب هديق نمو

 طرتش ام هل طرتشي هنأ ىلع اوقفتاو . هطورش ضعب ىف اوفلتخاو . بيسملا نبا نع ىكح ام الإ هتيعورشم ىلع ءابلعلا
 باب د فنصلا لوقو ؟ ال مأ ةجاحلل زوج ررغ دق وه له اوفلتخاو . سلجلا ىف لامل سأر ملست ىلعو . عییل

 فالتخا لجأ نم هيلع قفتم ليكملا نم هيف لسي امف ليكلا نييعت طارتشاو , لاكي ايف یا « مولغم ليك ىف سلا



 ۹ ۲۲۳۹-۲۲۳۰ ثيدحلا
١ Rn ene aan tan as nt ERR Ramananمااا ب  

 سابع نبا ثيدح دروأ مث . قالطالا دنع هيلا فرصني هناف دحاو ليك ىوس دلبلا ف نوكي ال نأ الإ « ليي اكملا
 نع امهالك ةنيمع نبا قيرط نم هدعب ىذلا بابلا قو « ةيلع نبا قيرط نم ثيدحلا « ءىش ىف فلسأ نم  اعوفرم
 ديعو ىبباقلا مزج هيف فلتخا دقو رشک نب هلل دبع ىلع درادمو 6 هنع یا قرط نم دعب هرکذو < وجب ىبأ نبا

 نب بلطملا نب ريثك هنأب یطایمدلاو رهاط ناو ینابالکلا مزجو . روپشلا ىراقلا يا هنأب یزلا و ىنغلا
 دمع وه هخمش لالا وب ۳ 6 هرات ف فئصملا ع.يلص ىضاقم های حجرأ لوالاو « ةو امهالکو < ىمهسلا ةعادو ىبأ

 ىتعي ( ليعامسا كش ةثالث وآ نيماع ) هل ٠ مقرأ ن ديزو ءاربلا نع أبرق هتيارر تمدقت ىذلا ممطم نب نمرلا

 امل بوصنم نبتنسلا هلوق و نيماع هلوقو « ثالثلاو نیتنسلا ی مو : ةيلع نبا

 نم » ةئيبع نا ةيارر قو 5 ديدشتل اب ةيلع نبال اذك ( رم ى فلس نم ) هلوق ٠ ردصملا لع زأ ضفاخلا عزن ىلع

 اف نزولاو لاكي ايف ليكلا رابتعا دا رااو ¢ وأ یمع واولا « مولعم نزوو » هلوقو ¢ لشآ یهو« ءیش قف فلسآ

 هنأ یدنعو « ابوسنم هرآ ل ىتايجلا لاقف دم ىف فلتخاو , ةيلع نبا وه لیعامسا انريخأ دمع انثدح) هل . نذوب
 هب اب ف هرق ثحیلا ناسف ۰ مولعم لجأ ىلا 2 نان ايفسلا داز 3 یذابالکماا مزج هو مالس نبا

 مولعم نزو ىف ملسلا ساپ - ۲
 لاپنلا ىبأ نع رکون لا دبع نع ريع ىلأ نبا 52 ته نا ان ربخآ "ةفدص شر - ۰

 : لاقف « ثالئلاو نیتفسلا زفلاب نو مو ةةيبدملا هَ لكم یبلا مدق » لاق امهنع لا 7 یضر سابع نا نع

 « مدام لجا لل elo ةقلسأ نَه

 « مولعم لجأ ىلا .مولعم ليك ىف "فلش » لاقو حی ىلأ نا ىتثادح لاق "نايف ان دح لع اشم
 لاق لابنلا ىلأ نع ريثك ن هللا دبع نع حيت نآ نا نع نايفس ان دح ةبيتق ارم - ۱ ۰ 2م ۱ 8 - ےہ

 ىلإ ,مواعم نزوو ,مولعم ليك ىف : لاقو . . لكم ین مد لوقي امنع هللا یفر سابع نبا تعم

 2 2 26 ۳ و مد
 ةبعش نع کو انث لح ی ان دحو . راجا یی نا قع همش انثدح دیل ولا وأ او -- ۲

 لاق اجلا ىبأ ن ۳ دبع وآ هارو یربخآ لاق اگر 214 ن صفح الح ىبأ نب ٠

 ااف « هنع هَل يضر ىفوأ ىبأ نا ىلإ واعف « فلكلا ىف ةدر واو داما نداد ی نا "دبع فاتخا «

 تلأسو « لاو بيب“ زلاو ريعشلاو قطنخلا ىف < رعو رركب ىلأ و ا هللا لوسر دبء ىلع“ تن اتکا[ : لاق

 كلذ "لثم لاقف یا نب

 [ ۲۲۰۵ « ۲۲۵۵ : ىف هافرط - ۲۲۸۲ ثيدحلا ]

 [ ۲۲۰4 « ۲۲۵۵ : ىف هافرط - ۲۲۵۳ ثيدحلا |



 لسلا باتک ۳۵ ۱ )°
 ص دستت

 « سكعلابو اليكم هيف لسي ال نزوي ام نأ لإ بهذي هنأكو « نزوب ايف ىأ ( مولعم نزو ىف لسا باب ) هلق

 اوقفتاو « اطباض هلثم ىف لیکلا دعي ام ىلع نيمرحلا مام] هلحو « زاوجلا ةيعفاشلا دنع حصالاو نيهجولا دحأ وهو

 دالبلا هذه ليباكم لب « رصم بدرأو قارعلا نيفقو زاجحلا عاصكل يكملا نم هيف سي امف ليكلا نييمت طارتشا ىلع

 هلبق بابلا ىف ىضاملا سارع نبا ثيدح اههدحأ : نیئیدح هيفدروأو . بلغالا ىلا فرص قلاطأ اذاف ةفلتخم اهسفن یف

 ؛ ثيدحلا « مولعم ليك نف ءىش ىف فلس نم » لرالا ىف لاق « ةنيبع نبا نع هب هوئدح هخااشم نم ةثالث نع هركذ

ثلاثلا ىف هركذو « نزولا ركذي ملو « مولعم لجأ ىلإ مولعم ليك ىف فاسيلف ءىش ىف فلسأ نم ه ةيناثلا ىف لاقو
 . ة

 ناويحلا ىف لسلا زاوج هنم ذخآ « ءىش ىف ه هلوقو « حیجن ىبأ نیا ةنييع نبا نيب رابخالاب لوالا قيرطلا ف حرصو

 نبا ثيدح امنا . باونأ ةثالث دعب نسحلا نع هتحصب لوقلا ىقأيسو « ةيفنحلا هيف فل اخلاو ليكلاب ددمل اتم

 مهنمو «دلاجلا ىبأ نب دمع هنع هريغ هاسو ةبعش نع ديلولا وأ هممأ اذک ( دلاجلا بأ نبا نع) هلو . فوأ ىبأ

 دواد ىلأ قيرط نم قاسنا هدروآ و « ثالثا تایاورلا یراخبلا رکذو « هللا دبعو ًادمم كشاا ىلع هدروآ نم

 دحاولا دبع ةيا ور نم هيلي ىذا بابلا ىف یراخبلا هجرخأ دقو « دمت د ةرم لاقو , هتلا دبع نع ةبعش نع یسل طلا

 یداخبلا هركذ كلذکو < هما ف كش ملو «دلاجما ی نب دم نع ه لاقف یابیشلا قحا ىبأ نع ةعاجو دايز نبا

 هناي و دهاجم رهص ناک هن اب هفصوو نایح نبا لاق اذکو < هللا دبع همسا ناب دواد وبأ مزج و « نیدمحما ىف هخيرات ىف

 اذه ىوس یراخبلا ىف هل سیلو « هريغو نيعم نب ىحي اضيأ هقثوو « فوأ ىنأ نب هللا دبع ىلوم ناكو ةقث فوك

 ( ةدرب ىبأو ) ةباحصلا رافص نم وهو « ىئيملا داملا نبا ىأ ( دادش نب هللا دبع فلتخا ) هلق . دحاولا ثيدحلا

 مأ ةلاحلا كلت ىف هيف لسملا هدنع سيل نم ىلا لسلا زوجي له ىأ ( فلسلا ىف ) هلق . ىرعشالا یسوم ىنأ نبا ىأ

 راغص دحأ ىعازخلا نجرلا دبع وه ( ىزبأ نبا تلاسو ) هلوق ٠ هيلي ینلا بابلا ف كلذكهل مجرت دقو ؟ال

 باب ىف ثيدحلا اذه دارا هجوو « ىلعأ نزو ىازلاو ةدحوملاب وهو « حجارلا ىلع ةبحص ىزبأ هبال ٠ ةباحصلا

تيزلاو ريعشلاو ةطنحلا ىف مهفلسنف » ظفلب هيلي ىذلا بابلا ف وهو هقرط ضعب نام ىلإ ةراشالا مولعم نذو ىف لسلا
» 

 ركذ نم هيف دب الف نزوب وأ لاكيام لسلا ىف ناك نإ هنأ ىلع اوعمجأ . لاطب نبا لاق « نزويام سنج نم تيزلا نا

 «مولعم عرذ وأ : تلق . مولعم ددع نم هيف دب الف نزوي الو لاکیال ايف ناك ناف « مولعملا نزولاو مولعملا ليكلا

 هطرش مدقت ام عرذلا ف یرجم و « رادقلاب ةلابجلا مدع وهو انب عماجلل نزولاو ليكلاب قحلم عرذلاو ددعلاو

 مسملا ءىثلا ةفص ةفرعم نم دبال هنأ ىلع اوعجأو . نكامالا ىف هفالتخا لجال عارذلا نييعت نم نزولاو لیکلا ىف

 هنولمپب اوناكام ركذل ضرعت امل و هب نولمعي اوناك مهنآل ثيدحلا ف ركذي مل هن أكو « هريغ نع هزيم" ةفص هيف

 ةلصأ ءدنع سیل نم یا ۳ بسا - ۳

 0 ت 2 ع - ۱ 7

 یا نب دم اتدح نابلا ان دح ردحاولا دبع انث دح "لیعامما نب یوم اسو -- ۵ ۶:

 ۰ ۱ 1 مم ل ۱ سا

 ناك له لس : الاقف امهنع هللا یضر وأ یآ نب هللا دبع ىلإ ةدرب وبأو دادش نب هللا دبع ینمب » لاق دل

 ل ی ۱ 58 هع جرس ص 1 7 0

 ةطنحلا ىف ماشلا لهأ طیب "فاسن انك: وللا دبع لاق ؟ ةطنحلا ىف نوفلسب هلي ىنلا دبع قو ینلا باح أ



 1۳۱ ۲۲4-۲۲۱ ثيدحلا

 . كلذ نع مسن انک ام : لاق ؟ هدنع صا ناک میل : تلق . مولعم لجأ ىلإ مولعم ليك نت بلاو ریعشلاو

 مو « لا دبع ىلع نوفل ل یبلا ب اعا ناک لاقف .ثتلأسف ىترأ ن .نمحرلا دبع ىلا یادم م

 4 ال ما ثرح ملل ملأت

 نشت 2 لاقو اذهب ر دلاع ”ىبأ نبدي نع نابینا 0 نا دبع ةن اانا قاحسا اش

 انفك 7 50 اذن لح . 6 تب زاو » لاقو ةيابيشلا ان دح 7 ن نا نب نا e رةطنحلا

 هبا تلاس » لاق قاطلا رتا اأ .تمج لاق ورع كرا 3 انث دح مدا شاو - ۹

 یتحو هنم لكؤي تح شل می نع ع هلي ىبلا ىهم' : لاقف لخنل ىف لا نع نع امنع هللا يضر سابع

 ور نع ةيعش ان" دح كح : Ee رر ىتح : هبناج ىلا جز لاق ؟نزوي وت یاو از لاق. نروب

 هلثم « ب ئیللا بن » امهنع "لا "یضر سابع نبا تمم ”یرتخبلا وبأ لاق
 [ ۲۲۵۰ « ۲۲4۸ : ىف هافرط - ۲۲۹ ثيدحلا ]

 , هيف لسي ىذلا ”ىثلا لصأ لصألاب دارملا ليقو « هيف لسأ ام ىأ ( لصأ هدنع سيل نم ىلإ لسلا باب ) هلوق

 ثيدح فنصملا دروآ و . طرتشي ال كلذ نأ ةجرتلا نم نضرغلاو « رجشلا الثم هلا لصأو عرزلا الثم بلا لصأف

 ريعشلاو ةطنحلا ركذف هنع دايز نا وه و دن دحاولا دبع قيرط نم الوأ هدروأف ینایشلا قيرط نم قو ىنأ نبا

 تيزلا لدب بیبزلا لاقف فابیشلا نع ريرج قيرط نمو « تيزلا ركذي لو یابیشلا نع دلاخ قيرط نمو « تيزلاو
 لهآ طببن) هلوق . كلذك_ نايفس نع رخآ هجو نم باوبأ ةثالث دعب هركذو  لاقف یتابیشلا نع نايفس قيرط نمو

 مهاسنأ تطلتخاو مورلاو مجعلا ىف اولخد برعلا نم موق مهو « ماشلا طاينأ نم طابنآ » نايفس اور ىف ( ماشلا

 نولي مورلاب اوطلت+ا نيذلاو ۰ نيقارعلا نيب حئاطبلا نور مهتم مجعل اب اوطاتخا نیل ناکو < مهتسلأ تدسفو

 كاذب اوم” لىق طابنالاو ‹ ةيناتح ةدايزو همن اث رسكو هلو حتفب طيبنلاو نيتحتفب طبنلا مل لاق و ماشلا ىداوب ىف

 « هيف ملسملا ىأ ( هدنع هلصأ ناكنم ىلإ تلق ) هلق ٠ ةحالفلا میت اعم ةرثكل هجارختسا ىأ ءاملا طابن اب مهتةرعم

le iدافتسا هن أك ( كلذ نع ملأسن انک ام) هلق . مل نكي مل وأ عدذ م نکا تلفد  

 وه نايفسو « ىندملا وه ( ديلولا نب هللا دبع لاقو ) هل . كلذ لع اینا ريرقتو لاصفتسالا مدع نم كلا

 « روكذملا ديلولا نب هللا دبع نع ىلالحلا نسحلا نب ىلع قيرط نم « نايفس عماج » ىف ةلوصوم هقيرطو « ىروثلا

 كلام لاق هبو ء روث ىبأو . قعاو دمحأ لوق وهو « ضيقلا ناكم ركذي مل اذإ ملسلا ةم ىلع ثيدحلا اذه لدتسا و

 زوال : یعفاشلاو ةفسنح وبأو ىروثلا لاقو . عئابلا لوق لوقلاف افلتخا ناف < « سلا ناكم ىف هضبقيو : داژو

 یف ادوجوم سيل اعف لسلا زاوج ىلع هب لدتسا و . امولعم اناکم همملست ىف طرتشب نأ الإ ةنومو لم هل امف لسلا

 . مدنع هدعب و لحما لبق هعاطقنا رضي الو « روپمبا لوق وهو لسلا لولح تقو ىف هدوجو نكمأ اذإ اسلا تقو

 هج و قو ل دوبجلا دنع عبا خسفنپ م هلح ق مطقناف ام لسا ولو 1 هلق حطة مف حصيإال : ةفينح ۳۱ لاو



۳۲ 
 لسلا باتك - ۵

 كلام لوق وهو « ثيدحلا ىف ركذي مل هنوکل ضبقلا لبق سا ىف قرفتلا زاوج ىلع هب لدتسا و « خسفني ةيعفاشلل

 . نيدلاب نيدلا عیب باب نم ريصي هنال ضيقلا لبق قارتفالاب دسفي :نويفوكلاو ىعفاشلا لاقو . طرش ریغب ناك نإ

 جاجتحالاو , ةنسلا ىلا عزانتلا دنع نيفلتخلا عوجدو « مهلا لسلاو ةمذلا لهأ ةعيابم زاوج ین ىفأ نبا ثيدح ىو

ا دروأ مث . رخآ لصأ ةفلاخ هرضبال هسأرب الصأ ناك کح ريرقتب تددو اذإ ةنسلا نأو « لَم ىنلا ريرقتب
 فنصل

 ىف هل لخدمال هنأو خسانلا نم طلغ هنأ لاطب نا معزو « هيلي ىذلا بالا ىف ی الا سابع نا ثيدح بابلا ىف

 « لخنلا ىف مالا نع سابع نبا لأس هنإ ىوارلا لوق نم قايسلا ىف عقو اع لفغو « هيف لسلا ركذ ال ذإ بابلا اذه

 كلذ ىف لخن هل نم عم ملسلا نع لثس امل سابع نبا نأ كلذو موبفملا قيرطب ذوخأم كلا نأ رينملا نبا باجأو

 ريغ ىف هزاوج نيعت زوج ال نيعملا لخنلا ىف لسلا ناكاذاف حالصلا ودب لبق راملا عسي ليبق نم كلذ نأ ىأر لخنلا

 لمتحيو « حالصلا ودب لبق راملا عيب باب ىف لخدي الثل هنسب لخنلا كلذ ىلع داتعالا ةلئاغ نم هيف نمالا نيعملا

 انربخأ ) هلق ةمنلا ف ةقوصوم اهتأكف اهحالص ودب لبق ةرلا تناكامل فل لا ىأ ىوذالا هانعم الاب ديري نأ

 لجر لاقف ) هلق . ةبعش نع قرط نم ىلعامسالا هجرخأ كانکو « ةم نب ورع » لسم ةياور ق( ورع

 « لجرلا هل لاقف » هقرط ضعب ىف هلوقل هسفن ىرتخبلا وأ هنأ یامرکلا معذو « هما ىلع فقأ مل ( نزوي ام

ىلع ءارلا ميدقتب ( زرع ىتح ) هلوقو , همسا ىلع فقأ مل ( هبناج ىلإ لسجر هل لاقف ) هلوق . فيرغتلاب
 ىأ یازلا 

 ۱ قوقح ةيک ةفرعم كلذ ةدنافو  صرخ وأ نزوب ىأ ءارلا ىلع يازلا میدقتب ینپمشکلا ةياور قو « ناصیو ظفح

 ةياود ىف هتيأرو ؛ نزولا رکذب قيلأ ىناثلا نكلو لوألا ضايع بوصو « كلاملا هيف فرصتي نأ لبق ءارقفلا

 ليعامسالا هلصو ( ةبعش انثدح ذاعم لاقو ) هلوق . كشلاب هاور هنكلو ةلبقث لوالا نيءارب « رحم یح » نسنلا

 هب هيبأأ نع ذاعم نب هللا دیبع نع دمت نب ىح نع
 لختلا ىف نا بیساپ تب

 ص

YEYرع نا كلا 2 لاف ”ىرتخبلا ىأ نع ورع نع م 58 دیل ول و 7-2 — عا  

 . زجانب ءاسن قرولا عیب نعو « ملص یتح E : لا لختلا فسا نع ام هلا یضر

 ل وأ هب "لک ی تح لخنلا مين نع ی یبلا ئه" : لاقف لخنلا ىف سلا نع ںیابعا نا ”تلأسو

 «نژوب
 ۶ و ن را و 2 اک ا 0 ۳"

 تااس» یرتخبلا ىلا نع ورع نع ةبعش انثدح ردنغ انئدح راشت نب دمت الی - ۹ 76١

 ٣ ص ١
 ر 4 5 ص 2 نا

 نع ىه و « حلصب ىتح رتشلا عيب نع ب عونلا یه : لاتف لخنلا ىف رسا نع امنع هلا یضر رع نا

58 8 7 
 7 264 0 ۱ 1 ۳ ١ دف 5 0 8 0 <

 وأ لك أي ىتح لخنلا مي نع هِي هونلا یہ : لاقف سابع نا تلأسو . زجانب ءان به ذلاب قرّولا

 1 و اک یو د ے7 طا تكس

 « رز ىتح : هدنع"لجر لاق ؟ نزوي امو : تاق. نازو: قولو

 ( حلصي یتح لخنلا عيب نع یبن ) رع نبا ىأ ( لاقف ) هلوق . لخنلا رمأ ىف ی ( لخنلا :لسلا باب ) هلق
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 ىف فلتخاو « لوهجلل ءانبلا ىلع « ىن » هنأ ىلع عضوملا اذه ىف تاياورلا تقفتاو « لخنلا رم عيب نع ىبن یآ
 ایهریغ ةيا ور ىفو « ثيدحلا رقلا عیب نع رمع ىن لاقف» تقولا آو رذ ىبأ دنعف : ردنغ ةياور یهو ةيناثلا ةياورلا

 ةياورلا ىف اک بهذلاب ىأ ( قرولا عسب نعو ) هلق . سابع نبا ثيدح ىلع سم رصتقاو « رب ىنلا ىجن »
 ءاريخأت ىأ ءاسن هترخآ ىأ ندلا تأسن لوقت « اريخأت ىأ دلاو ةلمهملاو نونلا حتفب ( ءاسن ) هلق . ةيناثلا

 لاحلا سلا ىلع لومحف حص نإ ربع نبا ثيدحو < هيلي ىذلا بابا ىف راسلا ىف لجالا طارتشا ىف ثحبلا ىنأيسو

 هحالص ودب دعب نكل نيعملا ناتسبلا نم نيعملا لخنلا ىف راسلا زاوج ىلع هب لدتساو ؛ هلجأ برق اموأ هب لوقي نم دنع

 نأ لبق لخن ىف لسيال » لاق مع نبا نع فا رجنلا قيرط نم هجام نباو دواد وبأ یود دقو « ةيكلاملا لوق وهو
 لاقو « علطت ىح ىل وه ىرتشملا لاقف « ايش ماعلا كلذ علطت لف علطت نأ لبق لخن ةقيدح ىف مس الجر ناف « علطب
 ىح لخت ىفاوملست الو هنم تذخأ ام هيلع دورا : : لاقف . لب هللا لوسر ىلإ امصتخاف . ةنسلا هذه كتمب امن عئئابلا

 « ررغ هنآل نيعم ناتسب ىف للا نم ىلع شک الا قافتا رذنملا نبا لقن و « فعض هيف ثيدحلا اذهو « هحالص ودبي

 نب هللا دبع ثيدح نم بلاو کاج لاو نابح نبا یود دقو « لالا ملسلا ىلع روكذملا ثيدحلا رثك الا لح دقو

 له ه يب هللا لوسرل لاق هنأ نون اهدعب ةلمهملا نيعلا نوكسو ةلمپلا نيسلا حتفب ةنعس نب ديز مالسإ ةصق ىف مالس

 اقسوأ كعببأ لب « ىمسم طئاح نم كعببأ ال : لاق . نالف نب طاح نم مولعم لجأ ىلإ امولعم ارم ىنعيبت نأ كل

 « ىمسم لجأ ىلا ةامسم

 زنا ف ليفكلا باب - ۵

 ىضر ةشئاع نع دوس نع 12 اربا نع ء شعالا انثدح ىلع انثدح رمال ن رغ كَم - ۱

 « ددخ نم 0 نيرا ةئيسنب رعد نم مامط ا ۰ نا لور هك رشا » تلاق اع 1

 هم س
 مهار دنع انوکاذت » لاق در e دحاولا د أن دح ربوبح 0 رج نیرو - ۲

 ماعط دوم نم یرتشا هل ی لا نأ اء نا ىضر ا نع دوسالا ىنثادح » لاقف ۽ فسا ىف نه را

 0 ددح نم اعرد هنم "نام “راو ¢ مولعم لجأ ىلإ

 اعرد هنهرو ةئيسن یدوهب نم امامط هيلي ىنلا یرتشا د ةشئاع ثيدح هيف دروآ ( للا ف ليفكلا باب ) هلوق

 دك دلل ليعامسإلا لاقف ليفكحلا امأو « هيف رهاظ وهو « سلا ىف نهرلا باب د هل مجرت مث « دیدح نم
 تلق . هيف لیفکلا ذخأ زوجيف هب نهرلا تي قح هن نهرلاب لیفکلا قاحلإ دارآ هلعلو « هب مجرتام ثيدحلا

 نه u لا راشأ كلذ لو « ثيدحلا یرار یعخنلا ميهاربإ هيلا قبس هنيعب طاينتسالا اذه

 يهادبا ركذف « فاسلا ىف ليفكلاو نهرلا مدارا دنع انزكاذت : لاق شا نع دحاولا دبع نع ددسم نع »

 ىلع ثيدحلا قرط ضعب ىف دروام ىلإ ۳7 راشآ یراخبلا نآ و « كلذل طبنتسلا وه هنأ حضوف « ثيدحلا اذه
 نع ريم نبا قیرط نم ليعامسالا جرخآ دقو , زوحيال لسلا ىف نهرلا نإ لاق نم ىلع درلا ثيدحلا فو . هتداع

 یرابلا حق « ع ج هه م
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 هيلع درف ‹ نومضملا ابرلا وه لسلا ىف نهرلا نإ : لوقب ريبج نب ديعس نا ىعخنلا ميهار,ال لاق الجر نا د شمع آلا
 تيور : قفوملا لاق . ىلاعت هللا ءاش نإ نهرلا بانک ىف ثيدحلا اذه ىلع مالكلا ةيقب قأيسو « ثيدحلا اذه هاربا

 هلوق هف ةجحلاو نوفابلا هيف صخرو «دجآ نع نيتياورلا یدحاو یازوالا و نسلاو رمع نبا نع كلذ ةهارك

 ىف ملسلا لخديف ماع ظفللاو ( ةضوبقم نهرف لاق نأ ىلا - هوبتک اف ىمسم لجأ ىلإ نيدب متتيادت اذإ ) ىلاعت

 هف رصد الف ءیش ف سا نم د ديعس یآ ثيدح نم دراد وبآ هاور مم دجال لدتساو « عیب ىعوأ وا هنال هموم

 ىورو « هيف لسملا ريغ نم هم ابفوئتس ريصمف ناودعب هدب ف نهرلا كاله نمأبال هنأ هنم ةلالدلا هچ و « هربغ ىلإ

 ولو فيعض هدانسأو « هئاضق ريغ هيحاص لع طرتش الف ءیش ف تاسا نم » هعفر رک نبا كثددح نم ىنطقرادلا 1

 لعأ هللاو ۰ دقعلا ىضتقم اني طرش ىلع لوم وبف حص

 دوسالاو نسحلاو ديعس وبأو سابع “نبا لاق هب و « مواعم لجأ ىلإ سل ساب - ۷

 مولعم لجأ ىلإ مولعم رمسب فوصولا مامطلا ىف ساب ال : مع نبا لاق

 هْحالَص دبی مل مر ىف كلذ "نكي ملام

 نا نع رلاهنملا ىبأ نع ريك ت وللا دبع نع حين ىبأ نبا نع نایفُس ا مت وأ اشو - ۳

 ىف اوفلُسأ :لاقف « ثالثلاو نیتنکلا ر ملا ىف نوفل مو ةنيدملا یا مدق » لاق امنع لا ىضر سابع

 تت ۾ ا -- 1 1 هَ 1 ۰

 ف 2 لاقو حب ىلا نبا الح ”نايفس انك دح ليلولا ی هللا دبع لاقو . € مولعم لحا ىلا مولعم ليك ىف راملا

 « مولعم نزّوو مولعم رلك

 ن دمخ نع ییابیشلا ناهلس نع نافع ان ربخآ ۳ دبع ا لئاقُم "ندمت اع شو — ۲۲۲۷۵۵ ۲۵۶

 ایل ىفوأ ىأ نب هللا دبعو یزبأ نب نمح را دبع ىلا دادش 6 ل دقو د و 5 » لاق را ىبأ

 مهفلفق « ماشلا طابنآ نم ”طاونأ انيتأي ناكسف ٠ قالو رفا لوسر مس مال ”بيصت انك : الاف رذككلا نع

 5 عدز مل نكي ملأ“ عزز مل تاک أ كلف لاق سم لجأ ىلإ رتيرلاو رريعشلاو ةطالا ىف

 « كلذ نم لأن: انكام الاق
 شک الا بهذو « ةيعفاشلا لوق وهو لاحلا سلا زاجأ نم ىلع درلا ىلإ ريشي ( مولعم لجأ ىلإ لسلا باب ) هلوق

 لجأ ىلإ ملسأ نم مدنغ ريدقتلاف ءطقف لجألاب معلا ىلع « مولعم لجأ ىلإ  هلوق ىف ملا زاجأ نم لمحو « عنملا ىلإ
 درفلا هيفو' لجالا عم زاج اذإ هنآل ىلوالا قیرطب هزاوج لجأ ىلإ ال لسا امأو ‹ لوپجب ال مولعم لجأ ىلإ سيلف

 مدعل عرش ةباتكلا ىف لجألا نآل : قرفلاب بيجأو « ةباتكلاب بقعتو . ررغلا نع دعبأ هن وكل ىلوأ لاحلا عف

 وه «ديعس وبأو » هلوقو « لسجالاب لسلا صاصتخاب ىأ ( سابع نبا لاق هبو ) هلق . ابلاغ دبعلا ةردق

 نم يعفاشلا هلصوف سابع نبا لوق اماف . يعخنلا ديزي نا يأ « دوسالاو » ء ىرصبلا ىأ « نسحلاو » « يردخلا
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 ةباتك ىف هللا هلأ دق یمسم لجأ ىلإ نومضاا فلسلا نأ دهشآ » لاق سابع نبا نع جرعألا ناسح ىنأ قيرط
 اذه نم احلا هجرخأو ( هوبتكاف یمسم لجأ ىلإ نيدب متيادت اذإ اونمآ نيذلا اأ اي و أرق مث « هيف نذأو
 داصحلا ىلإ الو ءاطعلا ىلإ فاس ال لاق سابع نا قع ر نع را هجر نق ةيش ذأ نآ یورو ؛ هحح و هچولا

 دبع هلصوف ديعس ىلأ لوق امأر . ىتأيس رخآ ظفلب سابع نبا نع دعجلا ىنأ نب ملاس قيرط نمو . الجأ برضاو
 ىنأ نع وکلا یازلا مث نونلاو ةلمهملا حتفب یزنعلا وهو رغصم ةلمهمو ةدحومو نونپ حسين قيرط نم قاذرلا
 نسحلا لوق امآ و. « مولعم لجأ ىلإ مولعم ليك ىف فلسأ نكلو « ابر رعسلا هب موقي ام لا » لاق ىردخلا ديعس
 اتيش ناك اذإ ناويحلا ىف فاسلاب اسأب یربال ناك هنأ » هنع ديبع نإ سئو قيرط نم روصنم نب ديعس هلصوف
 نع هتل أس » لاق هنع قمحإ ىنأ نع ىروثلا قيرط نم ةبيش ىلأ نبا هلصوف دوسلا لوق امأو . مولعم لجأ ىلإ امولعم
 لاق سابع نبا نع دعجلا ىبأ نب ملاس قيرط نمو . « مولعم لجأ ىلإ مولعم ليك « هب سأب ال : لاقف ماعطلا ىف مسلا
 سابع نيا لوقب لدتساو . هلثم دوسالا نع قم ىلا نع كيرش نعو « سأب الف الجأو ازيفق ملسلا ف تيم اذإ »

 موب ولو فلتخم داصحلا نمز نا < فلتخ ال ءیشب لجالا تقو نيمعت طارتشال « ءاطعلا ىلإ فلست ال د ىضاملا .
 ةيعفاشلا نم ةعزخ نبا راتخاو . روث وبأ هقفاوو كلام كلذ زاجأو , جاحلا مودق هلثمو ءاطعلا جورخ كلذكو
 هجرخأو « ةرسيملا ىلإ نيبو ىل ثعبا یدومب ىلإ ثعب هي ىنلا نأ » ةشئاع ثيدحب جتحاو « ةرسيملا ىلإ هتيقأت
 درج الإ ثيدحلا ف سیل هنال بولطملا ىل هيف ةلالد ال هنأ قحلاو « هيف هر ام هتحک ىف رذنلا نبا نعطو « ىئاسنلا
 ىف سابال : رع نا لاتو ) هلوق . نيبوثلا فصي مل كلذل و هطورشب ديق دقعلا عقو اذإ هنأ عنتم الف ءاعدتسالا
 نع «أطوملا » ف كلام هلصو ( هحالص دبي مل عرز ىف كلذ نكي م ام مولعم لجأ ىلإ مولعم رعسب فودروملا ماعطلا
 « ابحالص دبي مل ةر رآ ه دازو هلثم رکذف « فوصولا ماعطلا ىف لجرلا فلسي نأ سأب ال ١ لاق هنع عفان
 ی اعوفرم كلذ ىف رمع نا ثيدح یضم دقو « هوع عفان نع رە نب هللا دبع قيرط نم ةبيش يأ نبا هجرخأو
 نب هلل دبع لاقو ) هلوق ۰ لسلا باوبأ لوأ ىف دوكذملا سابع نبا تیدح فنصلا دروأ مث « هلبق ىذلا بابل
 روك ذملا دماولا نب هللا دبع قدرط نم « نايفس عماج » ف لوصوم وه ( حيجين یآ نبا انثدح نايفس اتئدح ديلولا
 نبا ثيدح دروأ مث . ةنعنعلاب روكذم هلبق ینلا نال ثيدحتلا نايب قیلعتلا اذهب فنصملا دارأو « هنع ىلدعلا وهو
 برق نع یوتسم هيلع مالكلا مدقت دقو ىزا ناو وأ یآ

 ةقانلا جنت نأ ىلإ سا ساپ - ۸

 اوناك» لاق هنع هللا ضر وَلا دبع نع مفا نع ”ةيريوج ان ربخآ ليعامسإ "نب یوم تو - ۲
 اهنطب ین ةقانلا جت نأ ىلإ : مفان هرسف . « هم بلا ىف « قبلا لبح ىلا روزا نومیابتی

 تمدقت دقو ةلبا لبح عيب نع ىهلا ىف ريع نبا ثيدح هيف درو ( ةقانلا جتنت أ ىلإ سلا باب ) هلو
 افالخ « ةداعلاب فرعي ءىش ىلإ دنسآ ولو مولعه ريغ لجأ ىلإ لسلا زاوج كرت هنم ذخ ی و « عويبلا باتک ىف هثحابم
 ةيقبلاو ةعبرأ اهنم قلعملا ۰ اثيدح نيئالثو دحآ ىلع سلا باتک لمتشا : ( ةا ) . دمحأ نع ةياورو كلام
 نم هيفو . ةصاخ سابع نبا ىثيدح جيرخت ىلع لسم هقفاو ةرركم ةيقبلاو كيداحأ ةسمخ اهنم سلام « ةلوصوم
 راثآ ةتس نيعباتلاو ةءاحصلا نع راث الا
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 ةعفشلا باتک - ۷
 ةمقش الف دودملا تو اذاف « سقي | این ملا بسا 2

 نع نهرا دبع نی یآ نع یرهلا نع رتعم ان اح دحا ولا دبع انثدح دسم ا رو - ۷

 تفرطو دود تعقواذاف ۳1 ملام لكى ةعفشلاب هيي ءونلا یضق » لاق امهنع ها یضر هلا دبع نب راج

 « ةمئش الف قرطلا

 « نيقابلل ةلمسبلا ىوسام طقسو لمتسلل اذک ( ةعفشلا ىف ملسلا . محرلا نحرلا هللا مسب . ةعفشلا باتک ) هلوق

 ةذوخأم یهو « اهكرح نم طلغو .افلا نوكسو ةمجعملا مضب ةعفشلاو . « مسقي مل امف ةعفشلا باب » عيمجلل تبثو
 كي رش ىلإ كي رش ةصح لاقتنا : عرشلا قو. ةناعالا نم ليقو « ةدايزلا نم ليقو « جوزلا وهو عفشلا نم ةغل

 نم مصالا ركب ىبأ نع لقن ام الإ اهتيعورشم ىف ءابلعلا فلتخي لو . ىمسملا ضوعلا لثمب ىنجأ ىلإ تلقتنا تناك

 « ضدالا عیب باب »ىف هتياور ىلا ةراشالا تمدقت دقو « داءز نبا وه (دحاولا دبع انثدح ) هلو . اهراكنإ

 صاصتخاب رعشي لوألا ظفللاو « مسقب مل لام لك » وأ « مقي ملام لك د هلوق ىف فالتخالا و عوببلا باتک نم
 تيب ىأ ( ةعفش الف قرطلا تفرصو دودحلا تمقو اذاف ) هلق . فاثا فالخب ةمسقلا الباق نوکی امب ةعفشلا .

 وهو « تنابو تصلخ هانعم : كلام نبا لاقو . فيرصتلا نم وأ فرصتلا نم هنأك « اهعراوشو قرطلا فراصم .

 سم هجرخآ دقو ؛ ةعفشلا توبث ف لصأ ثيدحلا اذهو . ءىش لك نم صلاخلا ةلمهملا رسكب فرصلا نم قتشم

 هل لحيال « طئاح وأ ةعبر مقي مل كرش لك ىن ةعفشلاب مر هللا لوسر ىضق » ظفلب رباج نع ريبزلا بأ قيرط نم
 اذه نمضت دقو « هب قحأ وپف هلذؤي مو عاب اذاف « كرت ءاش ناو ذخأ ءاش ناف : هكيرش ذوب ىتح عيسي نأ

 , هيف اميو راقعلاب اهصاصتخاب رعشي هقايسو « تالوقنملا ىف امتوبلب رعشب هردصو « عاشملا ف ةعفشلا توبث ثيدحلا

 ' اهريغ نود تاناويحلا ىف تبثت دمحأ نعو . ءاطع لوق وهو ,قياود ىف كلام ءىش لک ین اهمومعب ذخأ دقو . راقملا

 « لاسرالاب لعأ هنأ الإ تاقث هلاج رو « ءىش لك ىف ةعفشلا د اعوفرم سايع نبأ ثردح نم قببلا یورو تال وقنملا نم

 ةعطقلا ىلع ثيدحلا ىف رصتقا ول : ضايع لاق . هتاورب سأب ال دانساب رباج ثيدح نم ادهاش هل ىواحطلا جرخأو

 هنم مزي ال نیرمآ ىلع بترتملاو « قرطلا فرص اهلا فاضأ نكلو , راوجلا ةعفش طوقس ىلع ةلالد هيف تناكل ىلوألا

 دمحأ نعو . كيرش لكل ابتوبث ىلعو «ةمسقلا لبقيال امف ةعفشلا لوخد مدع ىلع ه لدتساو . امهدحأ ىلع هبترت

 دانسالا اذه ىف ىرهزلا ىلع فلتخا لوألا : ( ناببنت ) . رصملا نكسي مل نمل ةعفش ال : ىعشلا نعو . ىذا ةعفشال

 هنع نوشجاملاو مصاعوبأ هاورو « هريغو یعفاشلا هاور اذك السرم بيسملا ناو ةلس ىبأ نع هنع كلام لاقف

 امهدحأ نع وأ امبنع لاق نكل كلذك ىرهزلا نع جرج نبا هاورو « قببلا هجرخأ ةريره یآ ركذي هلصوف

 امو السرم يلب ىنلا نع بيسملا نبا نعو الوصوم رباج نع ةبلس بأ نع هتیاور ظوفحماو « دواد وبأ هجرخأ
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 نع ةبلس ىبأ نع هل ريثك ىلأ نب ىحي ةعب اتم رباج نع ةءاس ىلأ نع هقيرط ىوقيو . هاود نم ذوذش كلذ ىوس

 « رباج مالک نم جردم « حلا دودحلا تصقو اذاف » هلوق نأ هيب أ نع متاح ىنأ نبا ىح : ىناثلا . كلذكه قاس مث رباج

 نع دمحأ ن خاص لقن دقو « ليلدب جاددالا تبني یتح هنم ومف ثيدحلا ىف رکذ ام لک نأ لصالا نال رظن هفو

 امعفر حجر هنأ هيبأ

 رعيبلا لبق اهبحاص ىلع ةعفشلا ضرع بسا - ۲

 هل ةمفشالف میبلا لبق هل نذأ اذإ : کا لاقو
 و لا كو ع ا 3 5
 4 ةمؤش الف اهریغب ال دهاش وهو هتعفش تعيب نم : یمشلا لافو

 ن: ورح نع ا ن ميهاربا ین ربخآ رعرج نا انربخأ مهارإ 8 هيلا اشو سه ۷۲ ۵۸

 ذإ « یکم یدحا ىلع هادي مضتوف ةمرخ نب روا ءاغ صراقو ىبأ نب دعس ىلع تففو » لاق درسا

 ر وساا لاقف . امهعاتبأ ام لا و مس لاقف. كل راد ِ قب ینم عب ”لعساب : لاق هلي هوا لوم رمفار وبأ ءاج

 تيطعأ دق : عقار وبأ لاق هم وأ فالآ ةمبرأ ىلع كديزأ ال واو : دعس لاقف . امهتعاتبا هللاو

 انأو فالآ ةمبرأب اهكيطعأ ام هبتسب قحأ ٌراجلا : لوقي قم یبلا ”تعمسىنأ الولو « رانيد ةئامدفت اهب

 ا اا اد ةئاهسخ اهم یلععا
 [ ۹۸۱ 2 7۹۸۰ € AYA ¢ AYY ىف هنر - ۲۲۵۸ ثيدحلا ]

 كرت باتک ىف سو ؟ ال مآ هتعفش كلذب لطبت له ىأ ( عسبلا لبق اهبحاص ىلع ةعفشلا ضرع باب ) هلوق

 هتعفش تعيب نم : ىعشلا لاقو . هل ةعفش الف عسيبلا لبق هل نذأ اذإ : کما لاقو ) هْلوَق . كلذل نايب ديرم ليحلا

 ةعفش الف ءارشلا ىف ىرتشملا نذأ اذإ » ظفلب ةبيش ىبأ نبا هلصوف جلا لوق امأ ( هل ةعفش الف اهريغيال دهاش وهو

 ىف ةيتألا نايفس ةياور ىف (ديرشلا نب ورع نع ) هلق . هوحنب اضيأ ةبيش ىبأ نبا هلصوف یمشلا لوق امأو «هل
 هدلو و « ريش ىلا ليوط نزو ةمجعملا حتفب ديرشااو « ديرشلا نب ورمع تعمس » ةرسيم نب ميهاربإ نع ليحلا كرت

 ىذمرتلا جرخأ دقو . ثيدحلا اذه ىوس یداخبلا ىف هلامو_, ةباحصلا ىف هركذ نم موو , نيعباتلا ظاسوأ نم

 نم هع نوكي نأ لمتحبف 6 ةصقلا رک ذب لو هيبأ نع هنع رخآ هجو نم ثدحلا اذه هجام ناو یاسنلاو العم

 تفقو ) هلوق . حيحص ىدنع نيثيدحلا الك : لقب ىراخبلا ىنعي ادم تعم : ىذمرتلا لاق « عفار ىبأ نمو هيبأ

 اذهل ةفلاخع ةروكذملا نايفس ةياور ىف ( ىكنم ىدحا ىلع هدب عضوف ةمرخم نب روسلا ءا صاقو ىلأ نب دعس ىلع
 هللاو : روسملا لاقف ) لوق ٠ كداد ىف نينئاكلا ىأ ( كراد ىف يب ىنم عتبا ) هل . ىلاعت هللا ءاش نا اهنايب ىتأي

 ةياود ىف ( فال ةعبدأ ) هلق . كلذ ىلع هدعاس نأ روسملا لأس عفار ايأ نأ هتياور ىف نايفس نيب ( امہنءاتبتل

 ةرشعب ناك كاذ ذا لاقثملا نأ ىلع لدي وهو «لاقثم ةئاعبرأ » ليحلا كرت ىف ىروثلا ةباور ىفو « ةئامبرأ » نايفس ٠

 ( هبقسب قحأ داجلا ) هلوق . ةمولعم طاسقأ لص ةلجؤم دارملاو ىوارلا نم كش ( ةمطقم وأ ةمجنم ) هلق . ارد
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 برقلا : امناكساو فاقلا حتف زوحيو اضيأ داصلابو ةلمبملا نیسلاب بقسا و « ةدحوم اهدعب فاقلاو ةلموملا حتمب

 ءادحا و امیقیرط ناك اذإ ايئاغ ناكاذإ هب ظتنب هبقسب قحأ راجلا و ىذمرتلا دنع رباج ثيدح ىف عقوو . ةقصاللاو

 ءانب كيرشلا هب دارملا نأ ىلع مربغ هلوآ و « راجلل ةعفش هلا تابأإ ىلع هباحصأو ةفماح وبأ هب لدتسا : لاطب نبا لاق
 ىضتقي ام ةفلا ف سيل هنإ موق امأو : لاق « هنم ءارشلا ىلا هاعد كلذاو نيتيبلا ف دمس كيرش ناك ع فار ابأ نأ ىلع
 نم امهنيب ال ةراج ۷ ةأرمال اولاق دقو « راج هل لبق اتیش براق ءىش لک ناف « د ود رف اراج كيرشلا ةيمست
 امئاش اصقشال دعس داد ةلمج نم نيتيب كلع ناك عفاد اب ايأ نأ ثيدحلا رهاظ نأب رينلا نبا هبقعت و . ىهتا ةطلاخما

 ىلا تناکو عرذآ ة رفع امهتیب نیتلباقتم طالبلاب نراد ذختا ناك ادع نأ ةبش نب رمع رکذو « دعس لزم نم
 یال اراج ناك ادعس نأ همالک یضتقاف . بابلا ثيدح قاس مث. هنم دعس اه رتشاف عفار شاد ايس دخلا | نيكي نع

 هتقضح ىلع ظفللا لمح نيلئاقلا اا مزلب : ةيفنحلا ضعب لاقو . اكيرش ال هراد هنم یرتش نا لبق عفار

 « درجتلا دنع كلذ لحن نأب بيجأو . كيرشلا ىف زاجم رواجلا ىف ةقيقح راجلا نال راجلا ةعفشب اولوقي نأ هزاجبو

 ةعفشلا صاصتخا ىف حرص رباج تیدغ « عفار ىبأو رباج ییدح .نيب عمجلل ربتعاف زاجلا ىلع انه ةنيرقاا تماق دقو
 , كر رشلا نم ىتح دحأ لك نم قحأ راجلا نوكي نأ ىضتقي هن ال اةافتارهاظلا فورس. عفار ىنأ ثيدحو ,ةكيرشلاب
 اذه ىلعف « رواج سيل نم ىلع راجلا مث . قيرطلا ىف كراشملا مث اقلطم كبرشلا اومدق راجلا ةعفشب اولاق ندلاو

 نأب اطر راوجلا ةعفشب لقي مل نم جتحاو ؛ كلذ ونو دهعتلا وأ لضفلا ىلع لجلاب « قحأ » هلوق ليوأت نیمتیف

 تعدف هب ىذأتف کبرش هيلع لغد اعر كيرشاا نأ وهو راجلا ىف مودعم ىنعل لصالا فالخ ىلع تتبث ةعمشلا
 لعأ هللاو . موسقملا ف دجويال اذهو « كلم ةميق صقنب ررضاا هيلع لخدیف هتعماقم ىلا ةجاجلا

 ۱ ترا راوجلا *ىأ ساب ۳

 4 مش اتنکدح جاجح اشو - ۵۹

 نع هلا دبع ن ا شمع + لاق نا رع وا انج مش اگدح ناب ا هللا لع لع اندح و

 « اياب كام امهم رقأ ىلإ : لاق ؟ ىدهأ مهيأ یلاف ,نیراج یل نإ هللا لوسراب تاق د امنع هللا ىضر ةشئاع
 1 ۱ [ ۲۰۲۰ « ۲۵۹۵ : ىف هافرط _ ۲۲۶۹ ثيدحلا]

 ىلع سيل هلبق یذلا ثيدحلا ىف « راج لا , ظفل نأ ىلا ةجرتلا هذه راشأ هنأك( برقآ راوجلا ىأ باب ) هلو

 قاکرتشاو « ةطساوب دم نب جاجهل ىراخبلا ىور دقو « لاهنم نا وه ( جاجح انثدح ) هلوق . ةدحاو ةيترم

 قو , بوسنم ريغ بک الل اذک ( ىلع انثدحو ) هل . دمت نبأ نود لاهم نبا نم عع هنكل « ةيعش نع ةياورأأ

 ةلس نب ىلع هنأ ینایما ىلع وبأ حجرو . ىنيدملا نب ىلع هيوبش نبالو « هللا دبع نب ىلع ة4 رکو نکسلا نبا ةياور
 « لمتسملا ةياور ىف تبث ىذلا وهو « رهاط ناو ىذابالكلا مزج هبو ؛ فاق اهدعب ةدحوملاو ماللا حتفب قبلا

 نبا هنأ حجرالاف كاذک ناك ناف هل ربظ ام بسحب ةاورلا نم هبسن نم هبسن امنو هبسنب  یراخبلا نأب رعشي اذهو
 اذ] یراخبلا ةداع نمو « قبلا نم رهشآ ىنيدملا ناو ربشأ نوكي نمل فرصتب امن قالطالا نأ ةداملا نال ینیدلا
 فنصلا هجرخآ دقو < دوکذلا ىلع ظفل ىلع انه نتا قاس : (هیبنت) . ىندملا نب ىلع هب دصم اما ىلع نع ةياوزلا قلطأ
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 هلق . وجلا وه ( نارع وبأ انثدح ) هلوق . هظفل ىلع كانه هقاسو هدحو لابنم نب جاجح نع بدالا باتكى
 هللا دبع نبا ةحاط وه مهضعب لاقو « ىميثلا رمعم نیا ديبع نب نايثع نبا هنأب یزال مزج (هللا درع نب ةحاط تعمس)

 ريغ اثیدح ةشئاع نع هللا دبع نب ةحلط نع مبهارب| نب دعس نع ىروثلا نع ىور ىدهم نب نمحرلا دبع نال ىعازخلا

 نب ةحلط » لاقف ةبعش نع ردنغ قيرط نم ةبملا ىف بابلا ثيدح جرخأ فنصملا نأب ىزملا لاق ام حجرتيو , اذه

 هيلع مالكلا ىتأيسو « ثيدحلا اذه ىوس ىراخبلا ىف هللا دبع نب ةحلطا سیل و « ةرم نب میت یب نم لجد هلأ دبع

 لاق » یورب ىلإ لاق »هلوقو . اه رسکب و ميجا مضي : راوجلاو . ىلاعت هللا ءاش نا بدالا باتک ف فوتسم
 ؛ نيراجلا برقأ ىأ هفذح دعب رجلا فرح لمع ءاقبا ىلع رجلا زوج و عفرلاب وهو « رجلا فرح فذحب ءامهرقأ

 اهتاريج نم هب أدبت نبع تلأس اما ةشئاع نآل راوجلاب ةعفشلا بجوأ نمل ثيدحلا اذه ىف ةجح ال : لاطب نا لاق

 راوجلا ةعفش تبي عفار نأ ثبدح نأ ةعفشا ىف هلوخد هجو نأب بيجأو « ىلوأ برفالا نأب اهريخأف ةيدحلاب

 ريغلا ةكراشم ررضلا نم لصح امل ةعفشلا ةيعورشم ىف ةلعلا دعبألا ىلع برقآلا ميدقت ةشئاع ثيدح نم طبنتساف

 رادلا قیصللا و رادلا سفن ىف كيرشلا فالخب ینجالا

 نع فنصلا امم درفنا نارخالاو رركم ابنم لوالا . ةلوصوم ثيداحأ ةثالث ةعفشلا فام عيمج : ( ةمتاخ )
 لع هللاو . ةلوصوم ىهو دعس عم عفار ىبأو روسلا ةصق ريغ نانثا راثآلا نم هيفو . سم

 :ن مص)

 ةراجالا باتک - ۷
 هلوق ىسنلل طقسو « لمتسلا ةياور ىف اذک ( تاراجالا ىف . محرلا نمحرلا هللا مسب . ةداجالا باتک هل

 ةياثالا ةغل یهو  اهمنض کحو روپشلا ىلع هلوأ ركب ةراجالاو « ةراجالا باتک » نيفابال طقسو « تاراجالا ىف ه

 ضومب ةبقر ةعفنم كلم احالطصاو ؛ هتيثأ اذا دملا ريغو دلاب هترجآ لاقي

 ١ - نیل يوقلا ترجأتسا نم نم ريخ "نإ )ل ىلاعت هلا لوقو . ۳ لجرا راجنتسا بيسإب (

 هدارآ نم 'لوعتسي | نمو « نيمألا 1 نزاحلاو

 ىا هيبأ نع ةدرب وأ ىلج ىنربخأ لاق ةدرب ىبأ نع ناساف و 6 دم اشو - ۰

 هش ةبيط هب ّسأام یدژی ىذلا نيمألا نزامنا » قل ىلا لاق : لاق هنع لا ۍضر یرعشألا یوم

 « نيقدصتملا دحأ

 ةدرب وأ اح لاله ”نب ديم ینثدح لاق ردلاخ ع ف رق نع يح ا اشو - ۰

 امهمأ تملعام ؛تلقف ؛ نییرعشألانم نالُجر ىعم و قلب “يلا ىلإ تلبقأ » لاق هنع هللا یضر يسوم ینا نع

 « ٌةدارأ نم انلمع ىلع ليمتسن  الوأ  نل : لاقف . لمعلا نابلطی
۰ ۰ 5 a 
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 ةراجإلا باتک -۷ ۰

 یا اور ىف( نیمالا یوقلا ترجأتسا نم ريخ نا ) یلاعت هللا لوقو « خاصلا لجرلا راجتتسا باب هو

 بیعش قيرط نم ريرج نبا یود دقو , بيعش ةنبا عم مالسلا هيلع یسوم ةصق ىلإ كاذب راشأو « ها لاقو د رذ

 ءايل اهتخأ مماو ةروفص یموم اهجوزت ىتلا ةأرملا مسا : لاق هنأ اروصقم ةزمه اهدعب ةدحولا و ميجلا حتفب ىبجلا

 اربعو اروفص « اپسا نإ هريغ لاقو . ايل ليقو اقرش اهتخأ مسا : لاق هنأ الإ قت نا قيرط نم ىور اذكو

 نوري همسا رخآ وأ هيخأ نبا وأ ینلا بيعش وه له امهابأ نأ ىف افالتخا ريرج نبا ركذو ؛ امأوت اتناكامبناو

 نم ريخ نإ ) هلوق ىف سابع نبا نع ةحلط ىبأ نب ىلع قيرط نم یورو . ًائيش اهنم حجري مل لاوقأ یر وأ
 نيرخآ ىف دهاجمو سابع نبا قيرط نم یورو . عدوتسا امف نيمأ یو اعف یوق : لاق < نيمالا ىوقلا ترجأتسا
 ىثما اهل هلوقو امنع هفرط ضغ ىف هتنامأو قسلا لاح ىف هت وق تركذف هتنامأو هت وق نم تأر امع اهلأس اهابأ نأ

 ىسوم ماقأو هجوزف » هيف دازو باطخلا نب رمع نع حیح دانساب قبلا هجرخأ اذهو « قيرطلا ىلع ینیلدو ینلخ
 بايلا ف دَدَوُأ مث ( هدارأ نم لمعتسي مل نمو نيمالا نزاخلاو ) هلوق . « همنغ ةياعر ىف هل لمعیو 6۱) هیفکی هعم

 اءاج نذللا نیلجرلا ةصق ىف رخالا هثیدح و « نيقدصتملا دحأ نيمالا نزاخلا ثيدح یرمشالا یموم ىن قيرط نم

 ىف قوتسم هحرش ىتأيس فا و « ةاكرلا ىف هيلع مالکلا یضم دق لوالاو « املمعتسب نأ منع ینلا نم نابلطب

 نیمالا نزاخلا تیدح سیل : یدوادلا لاتو . ةراجالا ىنعم اعيمج نيئيدحلا ىف سيل : یلمعاعمالا لاق . ماكحالا باتک

 اه لاملا ىف هل ءیشال نزاخلا نأ یراخبلا دارآ امو : نیتلا نبا لاقو . هيف ةراجالل رکذ ال هلال بابلا اذه نم

 ءىش ىف هيلع سيل و « هيف نيمأ وهف ءىش ىلع رجؤتسا نم نال بابلا اذه ىف هلخدآ امّ لاطب نبا لاقو . ريجأ وه

 ةراجالا باب ىف ثيدحلا اذه لوخد : قامركلا لاقو . ها هعييضتب كلذ ناك نإ الإ فلت وأ دسف نا نامض هنم

 ةبج نم رهاظف ةراجإلا ىف ىناثلا ثيدحلا لوخد امأو « لالا بحاصل ريجالاك ريغلا لام نزاخ نأ ىلإ ةراشالل

 ةقدصلا ىلع لمعلا لمشب بولطملا لمعلاو « لماعلل تعرش ىتلا ةرجألا ليصحتل ابلاغ هبلطب اما لمعلا باطب ینلا نأ

 بلط ةببج نم ةمجرتلا ىف هلوخدف ( اهياع نيلماعلاو إل ىلاعت هللا لاق اك اهنم مهس هلو اهبجو ىف اهتقرفتو امج ىف

 یناثلا ثيدحلا ىف هلق . ةمواعم ةرجأ كلذ ىلع امل نوکیو اهريغ وأ ةقدصلا ىلع اس ینا امهلمعتسي نأ نيلجرلا

 ةباتتسا ىف یایسو ؛ ارصتخم عقو اذک ( لمعلا نابلطي امهنآ تملعام تلقف لاق « نييرعشالا نم نالجر ىعمو )

 كئعب ىذلاو : تلقف « لمعلا ىأ لأ امهالکو نيب رعشالا نم نالجر ىعمو » هيفو امات هنيعب دانسالا اذهب نیدن رلا

 انلع ىلع لمعتسن - ال وأ - نا لاق ) هلق . ثيدحلا « لمعلا نابلطي امهنأ تساع الو امهسفنأ فام ىلع تعلطا ام

 ىحو ءال لاق وأ نل لاق له ىوارلا نم كش وهو < اهيلع تفقو ىتلا تاياورلا عج ىف تبث اذکم ( هدارأ نم

 نم لبقتسم لصف اهرسك عم ماللا ديدشتو واولا حتفو ةزمملا مضب او خسنلا ضعب ىف طبض هنأ نيتلا نا

 ىلع ىلوأ نل مالكلا ريدقت نوكيو ادئاز « لمعتسن » ظفل نوكي ةياورلا هذه ىلعف : ىلحلا بطقلا لاق « ةالولا

 « انلمع ىلع ىلون ال انا د ظفلب ةدرب ىبأ نع هللا دبع نب ديرب قيرط نم ماكحالا ف ثيدحلا اذه عقو دقو . انلمع

 | صيرحلا نم سرتع نأ یفتبا صرحلا ىلع البلد ةلاملا بلط ناك ال : بلبملا لاق . لعأ هقاو ريرقتلا اذه دضعي وهو

 فالوب ةعبط ىف هيلع هبل « هیرکی» ةخسن ىف (۱)



 ثيدحلا ۲۲۹۲ ١:5

 ليبس ىلع امإ ةيالولا ىلع صرح نم ةيلوت عنم ثيدحلا رهاظو « هدارآ نم انلمع ىلع لمعتسنال د علي لاق كلذلف

 هيلع نيعت نم كلذ نم ىنثتسي نكل و , ىطرقلا حنج ميرحتلا ىلإ و « ةهاركلا وأ ميرحتلا
 طيرارق ىلع ملا یعر بسا - ؟

 نع ا ”ىضر ةر ىبأ نع مدلج نع قع ورع انث"دح کلا رم ن رجا اشو - ۲

 اهاعرآ تنك « معن : لاقف ؟ تنأو : هباحصأ لاقف . ملا یر الا ان هللا تیام » لاق تام بلا نع

 ۱ « انكم لمال طي رارق ىلع

 نيبنس اک ةيفرظلا انه اهن ليقو  ةضواعملا وأ ةيبيسلل یهو ءابلا ىعمب ىلع ( طيرارق ىلع منا ىعر باب ) هلوق

 ىف ( معلا ىعر الا ) هلوق ۰ یومالا صاعلا نإ ديعس نب وربع نب ديعس وهو ( هدج نع ىحي نب ورع ) هلوق
 نع ديعس نب ديوس نع هجام نبا ةياور ىف ( ةكم لهال طيدارق ىلع ) هلق . « ملا ىعار الا » یپمشکساا باور

 ورم نع ناسح نب دم نع ىعمنملا نع ليعامسالا هاور اذکو « طيرارقلاب ةكم لهال اهاعرأ تنک» ىح نب ورع

 لاق ء مردلا وأ رانیدلا نم ءزج وه ىنلا طاريقلا نعي « طاريقب ةاش لک ىنعي : هتاور دحأ ديوس لاق ؛ ىح نبا
 رصان نبال اعبت ىزوجلا نبا هبوصو « ةضفلا نم طيرارقلا دري لو هك«, عضوم مسا « طيدارق د فرا ميهاربا
 هاوز ام امأو . طبرارق هل لاقي اناكم اهي نوفرعيال کم لهآ نآل لوالا حجر نكل « هريسفت ىف اديوس أطخو
 لاقف « منغلا لهأو لبالا لهأ رختفا » لاق نون اهدعب یازلا نوكسو ةلمبملا حتفب نزح نب رصن ثيد> نم قاسنلا

 « دايحي لمآ منغ ىعرأ انأو تثعبو « منغ ىعاد وهو دواد ثعب و « منغ یعار وهو یسوم ثعب : یی هللا لوسر
 ةرات ربعف ناكا دارأ هنأ نيعتيف هل_هأل ةرجالاب یعرب ناکام هنال ديعس نب ديوس ليوأتل ًادر هيف نأ مهضعب معزف

 دارملا وأ < ةرجأب مرينل و ةرجأ ريغب هلهال یعرب نأ نيب عما نم عنامال دا دیج درلا سیل و . طيرارقب ةراتو دايحب

 كلذ فانی الف ناكملا نيب رخآلا ىفو ةرجألا نيب نيثيدحلا دحأ ىف نوکیو ناربلا دحتيف کم لهأ « ىلهآ » هلوقب

 نوحتفتسی » حيحصلا ىف ءاج كلذلو « دقنلا نم وه ىذلا طاريقا فرعت برعلا نكست مل : مهضعب لاقو . لعأ هللاو
 نم ءايبنالا مال ىف ةكحلا : ءاملعلا لاق  حضاوب ةفرعملا نن نم ركذ امل لالدتسالا سیل و « طاريقلا امف ركذي اضرآ

 محلا مل لصحيام اهتطلاخع ىف نالو : مهتمأ ماب مايقلا نم هنوفلكيأم ىلع اهيعرب نرقلا مهل لصحي نأ ةوبنلا لبق منغلا یعر

 عبس نم اهودع عفدو حرسم ىلا حرسم نم اپلقن و ىعرملا ىف اهقرفت دعب اهعمجو اعر ىلع اوربص اذإ مال ةقفشلاو

 ىلع ربصلا كلذ نم اوفلأ ةدهاعملا ىلإ ابجابتحاو اهفعض عم اهقرفت ةدشو ابعابط فالتخا اوملعو قراسلاكهريغو

 ممامحت نوكف اهل دهاعتلا اوئسحأو امفيعضب اوقفرو اهرسكا ور الوقع توافتو ابءابط فالتخا اوفرعو ةمآلا
 تصخو « منغلا ىعرب كلذ ىلع جردتلا نم مهل لصحي امل ةلهو لوأ نم كلذب مايقلا اوفلک ول ام لبسأ كلذ ةقشل

 رقبلاو لبالا طبض ناكمإل رقبلاو لبالا قرفت نم رثكأ اهقرفت نآلو « اهريغ نم فعضأ اهنوكل كلذب ملا
 دعب كلذل للي ىنلا ركذ فو . اهريغ نم ادايقنا عرسأ ىف اهقرفت ةيرثكأ عمو « ةقولأملا ةداعلا ىف اهنود طبرلاب

 ءايبنآلا نم هناوخ] ىلعو هيلع هتنع حيرصتلاو هبرل عضاوتلا مظع نم هيلع ناك ام ها ىلع قلخلا مركأ هنوك لع نأ

 ءاينالا رئاس ىلعو هملع همالسو هللا تاولص

 یرابا حف « ج۰1 -
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 مالسالا لما دجوب اد وأ“ ةرورضلا دنع نيكر شما راجئنسا صاب - ۳

 بخ دوبب ملا لماعو
 ريب زا نب ةورع نع ةمرره زلا نع رغم نع ماشه انريخأ یموم نب مهارا قص - ۳

 يداه ردع رثب دبع ینب نم مث لیندا ین , نم الحر ركب وبأو هلي رم + ىنلا رجأتساو » اع + شا 7 یضر ةشئاع نع

 وانک نيد ىلع وهو « لثاو نب یصاعلا لآ ىف فا. "نیم "سم دق  ةبادملاب "رها : تيترحللا - رخ

 لا ٌةحبِدَص اهبتقحار , اهاتأف « لايك ثالث دمب روث راغ "هادعاوو « امهیتلحار هيلإ امقدف ء كاتم  شیرق

 « لحاسلا "قیرط وهو ةكم لفسآ مهم ذخأف "لیلا لیلا ةريبف نم ماع اممم قلطنا و داران ثالث

 ( بيخ دوه لب ىنلا لماعو . مالسالا لهآ دجوي مل اذإ وأ  ةرورضلا دنع نيكرشملا راجتتسا باب ) هلق

 كلذ ىلإ جايتحالا دنع الإ اممذ وأ ناك ابرح كرشلا راجئتسا عانتماب یر فنصملا نأب ةرعشم ةمجرتلا هذه

 لَ ینا نكي م لاق باپش نا نع خرج نبا نع قازرلا دبع ىوردقو . كلذ ىف یکی سم دوجو رذعتك

 . ةلماعم ةصقب هدامشتسا قو . ثيدحلا « مهيل !ا اهعفدف ريمخ دوهم للي ىنلا اعدف ٠ ابعززو ريسخ لخت اهب نولمعي لامع

 حيرصت امهف سيل هنال , رظن كلذ ىلع رجاه |! كرشملا ليلدلا هراجئتساب و اهوعرزب نأ ىلع میخ دو, ب ینا

 «كرشع نيم سلال انإ » ب هلوت ىلا امو هضم نيش دحلا نبذه نم كلذ ذخأ هن أكو ممراجتتسا عنم نم دوصقلاب

 مراجنتسا نوزیچ ءاهقفلا ةماع : لاطب نبا لاق . هب مجرت ام, رابخألا نيب عملا داراف « نالا باعصا و راسم هجرخآ
 لالذا نم هيف امل كرشاا نم هسفن للملا رجاؤي نأ ملا انار«, مل ةلذلا نم كلذ ىف امل اهريغو ةر و رضلا دنع

 ملاذا » هلوقب ةمجرتلا ىف راشأو ۰ الوصوم ةراجالا باتک اوا ربيخ لهأ ةلماعم تیدحو . ه۱ لسلا

 یا عفان نع هيسحأ - رع نب هلا دسع نع ةللس نب دام قي رط نم دواد نیا خام لا « مالسالا لهأ دجرب

 ف لمعت انعد دما : اولاقف مییلجم نأ دار اوو هيف لاقو ثيدحلا ركذف « ربيخ لهآ لتاق لِي ىنلا نا » رع نبأ

 ‹ مريغ نود مهضرأ حلصي ا مهتف مهتفرعل كلذ ىلا مهباجأ اغاو , ثيدحلا ءرطغلا كلو رطشلا اذا و ضرالا هذه

 هللأ افا جفا لدا هيلع مالكلا قاب لمادلا ثيدحو « دجوي مل نم ةلزنم فرعال نم فنصلا لزنف

 یهو واو ةدايزب « رجأتساو » تقولا ىبأو ىليصالا ةياور ىف عقو « رجأتسا » ثيدحلا لوأ ىف هلوقو . ىلاعت

 اهدعب ةمجرتاا ىف فاصملا هقاس دقو « امابق ةصق ىلع ةفوطعم ةصقلا نآل . لب وطلا ثيدحلا سفن ىف لصالا ىف ةباث

 عطتفا هنأ ىلع همبنتلل واولا داز فنصلا نأ معز نم موو « ءافلاب < رجأتساف ه انه عقوو « الوطم ىتألا هدنسب

 اهدمب ءارلا ديدشتو ةمجعملا رسكب وهو« اتیرخ و ها ور ىف ىنسمشكلا داز (ادام) هلق . ثيدحلا نم ردقلا اذه

 اک ىرهزلا لوق نم جردم وهو ؛ ثيدحلا سفن ف عقو اذك ٠ اداب رهاملا , هلوقو ۰ ةانثم مث ةنک اس ةيناتحت

 اذإ قيرطلا ةءاده ىلع رفاكلا لسلا راجتتسا ثيدحلا فو . روكذملا ىداحلا ةبمست ىف فالخلا کو « كانه هنيبنس

 دحاو لمع ی ادحأو نينثالا راجتتساو < هيلا نمأ



 ۳ ۲۲۰۱۵-۲۲۹۱۰ ثيدحلا

 راج - ةنس دعب وأ رپش دعب وأ  مايأ ةئالث دمب هل لس اريجأ رجأتسا اذإ ساب - €

 رجالا 7 اذإ هاط رتشا ىذلا امیط رش ىلع اهو

 "نأ ربي زا 6 "ةورعت یخ تا نا لاق ليقع ن هع يالا انك دح ريكي نب یح شف — ۹

 لی ی نم الجد ر ا رة ر هللا لوسر رجأت ةساو » تلاق لص یبلا جوز اهنع هللا _ىضر ةشئاع

 اههانأف 5 لایل ثالث دم 3 تاغ مادعاوو » اممیتاحار هيلإ امقّدف شرق راذک نيد ىلع وهو ر اداه

 وز 20

 امهطرش لع امهو 2 زاج ةنس لعر وأ روش كعب وأ مايأ ةيالث دعب هل لمعيل اريجأ جات اذا باب ( هلوق

 امهلحارب ليلدلا ادعاو امهنأ هيفو ۰ روكذملا ةشئاع ثيدح نم افرط هيف دروأ ( لجألا ءاج اذا ءاطرتشا .ىذلا
 ربا ىف ىذلا لب ثالث دعب الا لمعبال نأ ىلع هارجأتسا امهنأ ىلع ريخلا ىف سيل هنأب ىليعام“الا هبقعت و ء ثالث دعب

 . جورحا امل أبت, نأ ىلا امهظفحيو امهاعرب امهنم امییتلحار هميلستب هتقو نم لمعلا ىف أدتباو هارجأتننا امهنأ
 عرش مل اذا ةراجالا نالطيب لاق نمو « ةصقأأ رهاظ وه هب مجر یذلاو « هب همزلأ ام یراخیلا ةجرت ىف سيل تلف

 ىراخبلا ىلع ضرتعا نم ىلع ابقعتم رينملا نبا لاق دقو . ملعأ هاو ليلد ىلا جاتحلا وه ةراجإلا نيح نم لمعلا ىف
 كش الو « كلذ ىلع ةدابز ريغ نه قيرطلا ىلع ةلالدلا ىلع تناك ةروكذملا ةراجالاب ةدوصةلا ةمدخلا نا : كلذب

 سیل : ريأملا نبا لاقو ۰ ليلدلا ال ةريبف نب ساع اميلحاور عر, ناك ىذلا نأ هدد وا و : تلق « كرخأت اهنأ

 ال ام امف ررغلا رودنل ةريصقلا ةدملا ىف لمتحم دقو < افن الو اتايثإ ال محلا اذهب خب رصت تدخا اذه ىف

 طينتساو . هلثم ىف ةعاسلا ریختن ال ا عيبا ف زاوجلا دح ثہح كلام بهذم اذهو < ةلد وطلا ةدملا ىف لمتح

 . عرفلا هب قحايف لصالا هوک ىلع یبم وهو « ةدملا لوأ "یجم لبق ةمولعم هدم رادلا ةراجإ زاوج ةصقلا هذه نم

 لعأ هلا و

 هاطع یتربخآ لاق رج نبا ان ربخآ ةيلع نب لیعاما اتندح مارا نب بوقعي ی - ۵

 ناکف ۶ 0 شب مي ىلا مه توزغ » لاق هنع هللا يضر ةيمأ نب ىمي نع ىلعي نب ناوفص نع

 "هتبما عرب ناف ۽ هبحاص مص اهدحأ ضعف « اناسنا لا 0 هر ىلإ ناک« یس ىف ىلامعأ قوا نهم

 لاق ؟ امم كيف ىف "هعبصا ديف : لاقو "هیت ردهأذ « لك یبا ىلإ قاطناف « تطنصف هتیذت رد

 « لحفا مشق اك: لاق هيسحأ
 الخر نأ » ةفّصلا هذه لاع هدح نع ةكيام ىلأ نب هللا دبع ی دحو : می رج نا لاو -- ۰ و ۶ ١ 5 کت و و و ل2 2 - 01
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 « هنع "لا يضر ركب وبأ اهردهأف ء جک رشت اف لجر دي 7

 هريغو وزغلا ف لمعلا ةنؤم ةيافکو ةمدخلل ریجالا راجشتسا : لاطب نبا لاق ( وزغلا ىف ريجالا باب ) هلوق

 نم ةناعتسالا كلذ یانب الف رجالا ليصحت هب دصقلا ناكح ناو دابجلا نأ ىلإ راشأ نوكي نا او ه1 اوس

 ةيضأملا مامه ةياور ىف ( ىلعي نب ناوفص نع) هلوق . هسفنب اهاطاعتي ال ىلا رومالا نم اريشكه يفكيو « دهاجلا مدخم

 قأيسو « كوبت ةوزغ ىه نیتلمهلا نيسلا نوکسو نيعلا مضب ( ةرسعلا ) هلق . « ىلعي نب ناوفص ىنثدح » جحلا ف

 ىأ ( ردهأف ) هلق . طقسأ ىأ ( ردنأف ) هلق . ةرصتخم ةروكذملا مامه ةياورو « تايدلا ف ثيدحلا ىلع مالکلا

 نوكسو فاقلا حتفب مضقلا مسالاو اهرسكب هيضامو ةمجعلا داضلا حتفب ( ایمضقت ) هلو . اصاصق الو ةيد هل لمحي مل

 وه ( لا جرج نبا لاق ) هلوق . هوحن و لبالا نم ركذلا لحفلاو , نانسالا فارطاب لک الا وهو ةمجعملا داضلا

 « عميمجلل اذك ( هدج نع ) هلوق . طقف انه تعتو قيدصلا ركب ىبأ نع ىتلا ةدايزلا هذهو « هملا روكذملا دانسالاب

 نع هيبأ نع خرچ نبا نع » مصاع وبأ لاقو . خرج نبا نع ديعس نب یحم قيرط نم دواد وبأ هجرخأ كلذكو

 نب هللا ديعو . ةياحصلا ف نيهاش ناو ىنكلا ىف دجأ وبأ اما هجرخأ « هبآ نع » هيف داز « ركب ی نع هدج

 نب هللا دبع نب ريهز همساو ةكيلم ىبأ نب هللا ديبع نب هللا ديع هاف هب! دج ىلإ ليقو هدج ىلإ بوسام ةكلم نآ

 ةكيلم ابآ نكي ىذلا نا لاقو « ريهز نب هللا دبع نيب هللا دبع » هبسف ىف داز نم مهنمو « ةبح هلو ىميتلا ناعدج

 دبع ةياور نم وه ىناثلا ىلعو « ركب ىبأ نع هللا دبع نب ريهز ةباور نم ثيدحلاف لوألا ىلعف « ريهز نب هللا دبع وه

 نأ ىاطلغم عزو , روكذملا فالخلا ىلع دوعي نم ىلع «هدج نع » هلوق ىف ريمضلا دوع ددرتيو « ريهذ نب هللا

 عآ هاو . معز اک سيل و « نيعضوم ىف ةعطقنم ىراخبلا ابجرخأ ىلا قيرطلا

 لمعلا نيب و« لَجألا 4 نيف اريجأ رأسا اذإ بيسي - ١

 ( ليكو لوقتام ىلع هاو  هلوق ىلإ - نيته با ىدحإ كتکن نأ ثيرأ ی ) هلو
 ها را : رقي زعتلا ىف هنمو . ارجأ هيطسب' : الف ها

 ةياور ىف ( لجالا هل نيبف ) هلق . « رجأتسا نم » رذ ىبأ ريغ ةياور ىف ( اريجأ رجأتسا اذإ باب ) هلق

 دقو ؟ال مأ كلذ حصي له ىأ ( لمعلا نيب مو ) هلوق ٠ هجوأ ىلوالاو « ءارلابو ميجلا نوکسب « رجالا » ىليصألا

 الا ( نيتاه یتبا ىدحإ كحكنأ نأ ديرأ ی إل ىلاعت هلوقل : لاقف كلذل جتحا هنال زاوجلا ىلا ىراخبلا لام

 اعاو , لمعلا نايب ةروكذملا ةصقلا قامس ىف عقب ل هنأ هنم ةلالدلا هجوو < لاتحالا لجال زاوجلاب كلذ عم حصفي لو

 درو اذإ انل عرش انلبق نم عرش نا انلق اذإ كلذ ةلالدلا متت اه مث « نيتأرملا دلاو نم هسفن رجأ ىموم نأ هيف

 نم این نأ ىلاعتو هناحبس هللا ركذ : لاقف ةراجالا ةيعورشم ىلع ةيالا هذهب ىمفاشلا جتحا دقو « هريرقتب انعرش

 لیلد ةيآلا ىف سيل :بلملا لاق . هل ىعرب نأ ىلع هرجأتسا ليقو «ةأ ما عضب اهب كلم ةام اججح هسفن رجأ هئابینآ

 درب مل ىداخبلا نأب ريذملا نبا هبقمتو . هب ملعلل هركذ فذح ام'او منيب امولعم ناك كلذ نال ةراجإلا ىف لمعلا ةلاهج ىلع

 ظافل ال ال دصاقلا عبتلا نأو « اطورشم سيل ظفللاب لمعلا ىلع صيصنتلا نأ دارأ امنإو الو بحب لمعلا نوكي نأ زاوج

 دل هلأ لوسر دنع انك » لاق ةلهبملا دیدشآ و نونلا عضب رادنلا نب ةسع تدح ىلإ راشآ فصلا نوكي نأ لمتعو
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 « فعض هدانسا ىفو هجام نبا هجرخآ «هنطب ماعطو هجرف ةفع ىلع ارشع وأ نینس نام هفت رجأ ىسوم نأ : لاقف

 دارآ ااو « ىعرلا ريغ رخآ اتیش رپلا نوكي نأ زوج نم دعبأ دقو « ىسوم لبق نم لمعلا نايب هيف سيل هناف
 ةدهاعملا هجو ىلع ةبعرلا ىلع جورتلا قلعو « نيالا هل ركذف هتنبا هجوز و ةدملا هذه همنغ ىعرب نوکی نأ بیعش

 مب (رجأي) هلق . امهنيب مولعم رهع هتنبا هحكن أ مث امبنيي مولعم ءیشب همنغ ىعرل هرج ااف « ةدفاعملا هجو ىلعال
 وبأ مزج كلذبو ( ىلرجأت نأ ىلع إل ىلاعت هلوقل !ريسفت فنصملا هر ذ اذه ( ارجأ هيطعي ) ىأ ( انالف ) مجلا
 ريدقتلاو 0 اريجأ ىلنوكت ىأ ( رجأت نأ ىلع ) هلوق ىف ةبآلا ىنعم نأب لليعامسإلا هبقعتو ۰ « زاجنا د ىف ةديبع

 ىأ كرجأي » دازو اضيأ ةديبع ىبأ لوق نم وه ( هللا كر جآ ةيزعتلا ىف هنمو ) ملل . كسفن قرجأت نأ ىلع
 افلتخم ةرجالاو رجالا ىف ىنعملا ناك ناو ةداملا لصأ ىلإ رظن هنأ كو « كبيثب

 راج ضقثی نأ ديرب ًاطئاح میقب نأ ىلع ًاريجأ رَجأتسا اذإ اپ - ۷

 ىنريخأ : لاق مربخآ عرج نبا نأ فسوی نب ماشه انريخأ ىسوم نب مه را ثم - ۷

 0 هتمس دق : لاق امثريغو - هبحاص ىلع اهادحأ دی - ریبج نیدیعس نع ,رانید نب ورم و راسم نب لب
 اقتطناف » لس هللا لوسر لاق » لاق بک ن هی ىنثدح ايهنع لا یضر ,سابع نا یل لاق : لاق دیمس نع
 : لاق ًاديغس ”تبسح ۳ لاق . ماقتساف م دي مفدو « اذكمه مدیب ”ديعس لاق « مدني نأ 1 ًارادج ادجوف

 « هلك أن ”رجأ : ثيعس لاق ( ارج هيلع تان ال تنش ول مافتساف هديب حسف
 نب "بأ كيدح نم افرط هيف دروأ ( زاج ضقن نأ ديزي اطئاح مي نأ ىلع اريجأ رجأتسا اذإ باب ) هلوق

 ءاش نا كانه انيبم هيلع مالكلا ىتأيو دانسالا اذهب ريسفتلا ف فوتسم هدروآ دقو ؛ رضخلاو ىسوم ةصق ىف بک
 تذختال تْئشول ) ىموم لوقل انل عرش انلبق نم عرش نإ انلق اذإ ةصقلا هذهب لالدتسالا متي امو . ىلاعت هللا
 طبضت ةراجالا نأ ىراخبلا دصقو رينملا نبا لاق . كلذ انعفنل ةئيعم ةرجأب هلمع ىلع تطراشت ول ىأ ( ارجأ هيلع
 7 لجالا نيعتب طبضت اک لمعلا نيمّب

 راهنلا فصن ىلإ ةراجإلا سا - ۸

 نع امهنع ا "یضر رع نا نع رمفان نع بز! نفاع اح برح "نب “نابلس اشم بس ۸
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 ىلإ ةودغ نم ىل لمسی نم : لاقف ءارجأ رجأتسا لج لکو نی انكسلا _لهأ لسمو ا » لاق ب یدل

 ؟ طاريق ىلع رصعلا ةالص ىلا راپنلا رفصن نم ىل لي لاق مث . دوپللا تامعف ؟ طاریق ىلع راپنلا فصل
 تب. م مناف ؟ نیل ارق. ىلع سمشا بينك نأ ىلا ريمعلا نم ل لمعي نم : لاق مت . ىراصتلا تاسف
 تان : لاق . ال : واق ؟ منح ني شصت له : لاق ؟ءاطع لقو المع رثك أ انلام : اواف یراصلاوذوپی
 ۱ € داشأ نم هينوأ لمَ



 هنن الخ 5
 « رصعلا ةالص ىلإ ةراجالا » هدعب ىنلا ىف مجرتو « راهللا لوأ نم ىأ ( داهنلا فصن ىلإ ةراجالا باب ) هلق

 لوخد لوأ ىلا ىأ « لمالا ىلإ رصعلا نم ةراجإلا باب » كلذ دعب مجرت مث . راهنلا لوأ نم ءادتبالا نأ اضيأ ريدقتلاو

 الولو كلذب لثلا برض عرادلا نأ ةبج نم مولعم لجأ ىلا مولعم رجأب ةراجإلا ةع تايثإ ىراخبلا دارآ لق « ليللا
 ةنيعم تناك اذإ راهلا نم ةعطقل راجئتسالا زاوج تابثإ كلذ لك نم ضرغلا نوكي نأ لمحو . هرفأ ام زاوجلا

 ةياود ىف اذك ( نیباتکلا لهآ لثمو کلم ) هلوق . الماك اموي نوكي نأ مولعملا لقآ نأ موتي نم مهوتل اعفد
 يبن عم کلم هريدقت فذح قايسلا ف( لجر لثک ) هو . ىراصنلاو دوهيلا نيب اتكلا لهأب دارملاو « بويأ

 نم عم ءارجالا هب لثمملاو مهين عم ةماللا بورضم لثلاف « « رجأتسا لجر لثك مهئايبنأ عم نیاتکلا لهأ لسمو

 تلمعف ) هلق . دارملا وهو « طاريق طاريق ىلع د دانید نب ها دبع ةياور ىف داز ( طاريق ىلع ) هلوق . مرجأتسا

 رابنلا فصتتا اذا ىتح » ةالصلا ىف مدقت اک هيبأ نع لاس نع ىرهزلا داز و « طاريق طاريق ىلع هرانيد نبا داز (دوهلا

 قناد فصن لصألا ىف وهو بيصنلا طاريقلاب دارملاو « ممآلا ةيقب ىف عقو اذکو « اطاريق اطاريق اوطعأف اورجب
 نيح لوأ ديرب نأ لمتحو < افوخد تقو لوأ هب ديرب نأ لمتحي ( رصعا ةالص ىلا ) هلق . مرد سدس قنادلا و

 روظلا نيبام ىأ « نايواسقم نیتقولا نأ میلست ریدقت ىلع تيقاوملا ىف قباسلا لاکشالا عفرب ىناثلاو « امف عورشلا
 كانه تمدق دقو ؟ ةمالا هذه نم المع شک أ مبن] ىراصنلا لوق حصي فيكف « برغملاو رصعلا نيب امو رضعلاو

 ‹ ةصاخ دوبلا « المع شک انلام » لئاق نأ مدقتت مل یا ةبوجالا نمو < مث نم عجارقلف كلذ نع ةبوجأ ةدع

 دولا امآ « كلذ لاق نبش رفلا نم لك نركب نأ لیتو عذار ولا لهأ لا د طقلب ديحوتلا ىف عقوام هديؤيو

 دوما نمز ةرتکب مهعابتأ ةرثك اونزاو مهنالف ىراصنلا امأو : المع رثكأ اون وكي نأ مزلتسيف انامز لوطأ مهنألف
 دابتعاب ىراصنلا ةيرثكأ نوكت نأ لمتح و « ليعامسالا كلذ ىلإ راشأ امج ىسيعو یموع, اونمآ ىراصنلا نال

 هنأ انمدق دقو « یفرعلا نباو راصقلا نبا كلذ ىلإ راشأ اهتقو لوخد دعب كلذو رصعلا ةالص رخآ ىلا اولمع أ
 كلذ ةبسن نوک نأ لمتحيو « برغم او رصعلا نيب ىنلا ةدملا نم شک أ رصعلاو ربظلا نيب یا ةدملا نال هيلا جاتحال

 نبا ىحو . دعب هيفو ىراصنلا ارجأ لقأ نحن لئاقلاو « دوم المع رثكأ نحن لئاقلاف : عيزوتلا ليبس ىلع مهلا

 دولا تبضفف ) هلق . قايسلا رهاظ فالخ وهو , لوطأ مهئامزو رثكأ اعيمج نيقي رفلا لمع نأ هانعم نأ نيتلا

 ىلاعت هلوقك لاملا ىلع لقأو رثكأ بصنب ( ءاطع لقأو الع شک ا انلام ) هل . مهنم رافكلا ىأ ( یرامنلاو
 ظفل قلطأ ( کتح نم ) هلوق ۰ تيقاوملا باتک قلب هذه ثحابم تمدقت دقو € نيضرعم ةركذتلا نع محل اف ١

 ةنسلا لهل ةجح هيف ( ءاشأ نم هيتوأ ىلضف كلذف ) هلوق . ىلاعت هنا لضف نم لکلاف الاو ةلئاملا دصقل « قحلا د
 هلالج لج هنم ناسحالا ليبس ىلع هللا نم باوثلا نأ ىلع

 ریمعلا ةالَّص ىلإ ةراجالا سا - ٩

 نب دشا دبع یوم ,راتید نب هللا دبع نع ثللام یندح لاق سیو ىلأ نب لیعاس| اشزم - ۲۵۹

 یزاصلاو ”دوييلاو كاتم اإ » لاف لب هللا لوسر "نأ امهنع لا یضر باطلنا نب رع نب هللادبع نع رم

 طاریق طریق ىلع دوهیلا اف ؟ طاريق طاریقلع راهنلا فصن ىلإ یل لتمی نم : لاق الاغ لستسا لجرک



 ةقم ۲۲۹۹-۲۲۷۱ ثيدحلا
 نيطاريق ىلع سمشلا براغ ىلا ريمعلا ةالص نم "نولمعت نيذلا ما 07 . طاريق طاريق ىلع ىراصنلا تاع 7

 عضح نع کی له : لاق « ءاطء لقأو الع زكر : اولاقو ىراصنلاو دولا تیضعف . نیطا ربق

 «ثاغأ نم هتوأ لضف كالذف : لاق . ال : اولاق ؟ اثیش

 سیل و « دانید نب هللا دبع نع كلام قيرط نم رمع نبا ثيدح هيف رکذ ( رصعلا الص ىلإ ةراجالا باب ) هلق

 لاق ثيح كلذب حيرصتلا هلبق بابلا ىف بويأ ةياور ىف من . ابلبق یا ةفئاطلا لمع ءاهتا دنع ةفئاطلا لمع ءادتبا
 ( ىراصنلاو دوولاو اشم (e راتید نب هلأ دبع ةياور ف هلوق . ¢ رصعلا ةالص ىلإ راپاا فصن نم لمعت نهد

 لاقو « نییفوکلا ىأر ىلع ىتأي اماو: نيتلا نبا هلاق راجلا ةداعإ يغب رورجلا ريمضلا ىلع افطع دوپبلا ضفخب وه
 : تلق . هبارعإ هيلا فاضملا ءاطعإو فاضملا فذح ىلع ىراصنلاو دوبيلا لثمو ريدقت ىلع عفرلا ذوحي كلام نب
 ىف یاس ام كلام نا هبجوت حجريو « ةيعملا ةدادإ ىلع هجوم رهر بصخااب رذ یآ لصأ ىف اط وضم هتدجوو

 ةياور ىف عقوو , فئاوطلا رابتعاب ةددعتملا ةنمزالا رابتعاب هنأكو عملا ظفلب كلال ةياور ىف تبث اذك ( نسمشل
 عفان نع ثيللا ةياود ىف هلثمو . هجولا وهو دارفإلا ىلع « سمشأ برغم ىلا , نآرقلا لئاضف ىف ةينألا نایفس
 له) هلو . « سمشلا بيغت نأ ىلا ١ ظفلب هدعب ىذلا بابلا ف بوبأ ةياور ىف هوحنو « ءايبنالا تیداحآ ىف ةينآلا
 نيباب دعب هدئاوف ةيقب ركذأسو « هلبق ىذلا بابلا ىف عفان ةبا ور ف اک کتصقن ىأ ( کتبظ

 منَ نم ا : 4 4٠١

 ىبأ نب دعس نغ هيأ نب ليعامسا نع مکس "نب يحب ىنئادح لاق دع نب فلسوب نشر = ۷۰
 لر: ةمايقلا موب مهُمصَح انأ ةثالث : ىلاعت هللا لاق » لاق قرم ىلا نع هنع لا ضر ةريره ىبأ نع ديعس
 € هرجا هم و هلم ینوتساف ًاريجأ “جاتسا ”لجرو 3 هتم لک 2 عاب ”لجرو ¢ ردغ 7 ىف ىلمعأ

 كلذ عنص هنأكو « هدعب ىذلا نع بابلا اذه لاطب نب رخأ : ( هيبنت ) . عويبلا رخاوأ ىف ء ارح عاب نم
 ةيسانلل

 ريجألا رج

 لیلا ىلا ريصعلا نم ةراجإلا بیس - ۱
 هدفا يضر يسوم ىلأ نع ةدرب ىلأ نع ديرب نع ةماسأ وبأ اتنادح مالتلا نب دمع نشر - ۷۱

 ىلا اموب الع هل ن وای 8 وأ ۱ رخ تن لج ر لتک ی راصنااو دورملاو نیفسلا سس » لاق تو ینلا ر نع هنع

 . لطاب انلع امو انل تط رش ىذلا كرجأ ىلا انل ةجاح ال : اولاقف « رانا ٌفصن ل اواسف  مولعم رجأ ىلع لیلا
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 : لاقف مادمب نی رخآ رجأتساو . اوکر ت و اوناف ءالماکک رج اوذُحو ع E مل لاقف

 كل: اولاق رصملا قالص ”نيح ناكاذا ىتح ءاوليمف رجألا نم مل تط ىذلا كلو اذه كم وي ةيقب اولكرأ

 ر رابتلا نم یتیام ناف لع ةيقب الك أ: مه لاقف . هيف ان تلمج ىذلا ”رجألا كلو « لطاب انليعام

 نيقيرفلا رج اولكتساو « ”سمشلا تباغ یتح مهموي ةيقبا وامعف « مهمو ةبقب هل اولتمي نأ اموق رجأتساف ءاوبأف

 )2 رونلا اذه نم اولبقام "عمو 5 الذف « امبملك

 ثيدح هيف دروأ « ليللا لوخد لوأ ىلإ رصعلا تقو لوأ نم ىأ ( ليللا ىلإ رصعاا نم ةداجإلا باب ) هلوق

 « كانه روكذملا ءالعلا نب دمع وه كانه روكذملا بيرك وبأ هخيشو « تيقاوملا ىف هنتمو هدنس ىضم دقو یسوم ىبأ

 بلقلا باب نم وه ( اموق رجأتسا لجر لثك ) هلق . ةدرب ىبأ نب هللا دبع نبا وه ريغصتلاو ةدحولاب ديربو
 اذه ( ليللا ىلإ اموي المع هل نولمعي ) هلوق . بكرملاب هبشتلا باب نم وه وأ « لجر مثرجأتسا موق لشكر دقتلاو

 تيقاوملا ىف امهنيب قيفوتلا ركذ مدقت دقو راهنلا فصن ىلإ اولمعي نأ ىلع مثرجأتسا هنأ هيف نال رمع نبا ثيدحل رياغم

 ىف ةيتآلا تيقاوملا ىف ةيضاملا هب أ نع ربع نب هللا دبع نب ملاس ةياور ىف عقو من , نيتصق ىف اقیس ناثیدح امہنآو

 نوکت نأ لمتحي نكل « رانید نب هللا دبعو عفان ةياور ىلع ىناطخلا امحجرف « یسوم ىبأ ةياور قفاوبام ديحوتلا
 اولاقف الو اوبضغ اون وكي نأ لاتحاب نيتلا نبا امهنيي عمجو نيتقو ىف امبب ثدخ ردع نبا دنع اتناک اعیج ناتصقلا

 هدعب عم هيفو « یپتنا لطاب انلعام كل : اولاقف اوكرت ًادئاز اردق اوطعي مل اسلف « ةدايزلا بلط ىلإ ةداشإ اولاق ام

 نيطاريق نيطاريق ءالؤه تيطعأ انبر اولاق » اهيفف ديحوتلا فو تيقاوملا ف ىرهزلا ةياور ىف عقوام حيرصل ةفلاخ
 ىأ انتطعأ مهوق لمح نأ الإ « كلذ اوطعأ مهنأب حيرصتلا هيفف « المع شک أ انكن حنو اطاريق اطاريق انتيطعأو
 ىذلا لثملا رهاظو « حضوأ نيتصق امهنوكي عملا نأ نخ الو هودا مهنأ كلذ مرلتسی الو ءانتدعو وأ انل ترآ

 یسع فعلا یرآ لإ یسوع اونمآف ةمامقلا موي ىلا یلسریو ىب اونمآ دوبل لاق ىلاعت هللا نأ یسوم ی ثيدح ىف

 ةراشإ « كرجأ ىلإ انل ةجاح ال » موقف « ةعاسلا مايق ىلإ ىموم ثعبم نم ىتلا ةدملا فصن ردق ىف كلذو هب اورفکف
 هب ربعملا لمعلا كرت همزال نال , همزال ةدارإو لوقلا قالطا نم اذهو « مبنع هللا ىنغتساو اولوت و اورفك مهنأ ىلإ

 یسوع, نامالا ميعفنيال ذإ « ىسيعب مرفكب میلمع طابح) ىلإ ةراشإ « لطاب انلمع امو » لوقو « نامالا كرت نع
 اورصتقاف ةداا فصن ردق تناك مهتدم نأ ىلإ ةراشإ هيف نأ الإ ىراصالا ف لوقلا كلذدكو « یسیع ةثعب دعب هدحو

 نم ءالؤط تطرش ىذلا » ىليعامسالا ةياور ىف داز « تطرش ىذلا كلو ه هلوقو « راپلا سيج نم عبرلا وحن ىلع
 : اذدلا نم قبام دارلاو هنم ىضم امل ةبسنلاب ىأ « ريسي ءىش رابنلا نم قب ماف » هلوق و « مهلبق نيذلا ىنعب « 7

 ص

 تيقب ىلا ةدملا رصق ىلإ ةراشالا ثيدحلا نمضتو < ةئالثلا ءايينالاب مناع اب ىأ نيقيرفلا رجأ اواکتساو هلوقو
 وه ( رصعلا ةالص نيح ناك اذا ىتح ) هلوق . « نيتاهكة عاسلاو انآ تثعب » هلوق ىف هيلع مالكلا ىتأيسو « ايندلا نم

 نأ نيتلا نبا کحو < هريغو رذ ال اذک ( املك نیقب رفلا رجأ اولکتساو ) هلو . عفرلا هيف زوج و نيح بصنب

 اولبق ام لثمو ) نیمسلا ىا ( ملثم كلذف ) هلق . هجو هل لب معز اكسيل و « ءأطخو عفراپ « امهالک د هتیاور ىف



 ا ا ا ا تا 6۹ ۲۲۷۲ - ۲۲۷۱ ثيدحلا
 دولا لثمو هلوسر هب هاج أمو هللا یده اولمق نذلا نیلسلا لتم كاذف 3 لیعاعالا ةراور 2 ( رولا اذه نم

 ريظن دولا ةدم نأ ىضتقي هلال فا آلا ىلع ديزي ةمآلا هذه ءاقب نأ ىلع هب لدتساو « هللا مرمأ ام اوکرت ىراصنلاو
 , ةنس لأ نم رثكأ تناك مب ىنلا ةثمب ىلا دوبلا ةدم نأ ىلع لقنلا لهأ قفتا دقو « نیبلسلاو ىراصنلا ندم
 رجأ نأ تدحا نمضلو ؛ امطق فلأ قم شك نيلملا ةدم نوکسن لقأ لءقو ةئاتس كلذ نم ىراصنلا ةدمو
 لعل و ٠ طاريقب راهلا عبر وحن ىراصنلاو طاريقب راهنلا فصن اولمع دوها نال دولا رجأ نم شك أ ناک یراصناا
 امل مهناف دوپلا فالخت < نبت ص رجالا فيعضت مل لصخ ىسيعو ىسومي ىراصنلا نم نمآ نمل لصحام رابتعاب كلذ

 ةالص ةمادتسا زاوج هيفو . المع ةلق عم اهرجأ ريفوتو ةمالا هذه ليضفت ثيدحلا فو. هب اورفک یسع ثعب
 ىلإ ةمسنلاب نييلسملا هدم رصق ىلإ ةراشإ « ریس هی راپلا نم قب الاف » هلوق فو , سمشلا بسغت نأ ىلإ رصعلا

 ف كلذ 2 كحبيلا مدت دق و ۳ رادقملا ف اب واسم ناك فئاوطلا . لرد لمعلا نأ ىلا ةراشإ هيفو ¢ مثريغ ةدسم

 احورشم تيقاوملا

 دا رف 2 لا هيف لمع ¢ ا رف اغا جاتسا نم باب - ۱۲

 "لضفتساف هريغ لام ىف لمع نم وأ

 رع نب هللا دبع نأ هللا دبع ن اس یدح یر ھازا نع بيع انربخأ رناملا وبأ شم - ۲
 ىلا تیبا وو ۳۹ جدیت ناك ن م طهر ةا ا مه لوقي هلي ملا لوسر تعم : لاق امهنع /1 "یر

 لا كسلا هده وب جن ال هنا : اولاقف « راغلا مپیاع تادسف لیلا نم ”ةرخص تر داف « هو دف راغ
 قیغآ ال تنکو « رناریبک ناخیش نا وا ىل ناک پا : مهنم لجر لاقف . اعا رلاصب لا اوع'دتت نأ

 امهم دوف امبق وبغ اهلل تباغ ءامان ىّتح امهملع حرا لف موق یش بلط ىف ىف یأنف ءالام الو الأ لب
1 
 تم نم رم ا

 و ام 0 ا قم عما عا مصر را عب 0
 ¢ رحفلا فرب تح امرظ اقیذسا ردا ی دی ىلع ےدملاو تابا 1 الام وا الها أممابق قبغا نأ هكر 9 « نیکان

a ۰ ۳رحصلا هده نم هيف نم ام انع جرف كب و ءاغتبا الد ”تامف ۶ نا ما . اہک وبغ 5 ریش « اظقيتساف ١ رپ ها ۳ ك ا 2  

 تا تناك ع تن ك تناك ما ۳ رخالا لاقو ۲ ىبلا لاق ۰ "جورفنا یوم الل اش ؛تحرتناف

 ةثامو "نب رشع اهتيطعأف ین»اج "نتسلا نم هدنم أهم اا یح « یم تعنتماق أهسفن نع امت دراف « ىلا _سانلا 4 ۰ 6 52 کے س 5 و ۳ ۳۹ - و عا 5

E. ۰ ۰الا مالا ضف نا كل ءلحأ ال : تلاق اهماع تر دق اذإ یتح « تلعفف « امسفن نيبو ىنيب لنت نأ ىلع ,رانید 7 رم وام و 1 ن  
 . اهتيطعا يدلا بهذلا تک و ىلإ سانلا ٌبحا یهو اع ”تفّرّصناف ¢ الع عوق ولا نم تح رحتف ؛ م اه رو نر ر عر ۰ و هم گر اک

 نوءيطتسال مهمآ ريغ «"ةرخصلا تجرفناف « هيف نعام انع 'جرفاف كجو ءاغتبإ تلد تله تنل نا مم و ا ىلإ ربغ رل تجرفناف« هيف هوم اتع روا كجو ءافتبا كلذ تلف تنك نإ 1
 ٍدحاو لّجر ريغ « مرجأ مهتيطعأف ءارجأ ترجأتسا ىنإ مپالا : ثلاثلا لاقو : بب 'ىنلا لاق . امم جورحلا مس خر ر ¢ ۰ 4 ۳ A 7 8 5 ۰. ر

 یرابلا جف * ( ج هب م



 ام ةراجإلا باتك م ع

 "ىلإ دآ هللا دعای : لاقف نيح دعب ینءاغ « لاومألا ةنم ترک ىتح هرجآ تكتف بهذو هل ىذلا لر

 . ىب ایرهتسنال لا دبعاب : لاقف . قیف را و ملا و رقبلو لبالا نم كلجأ نم یر ام لک : ها تاقف « یرجآ

 كېجو ءاغتبا تلد تلعف ؛تنک ناف مه. اعيش هنم لر رف قاتا کد َذَحَأَ كب یڑہتسا ال ین: تاقف

 « نوش اوجرخل « ةرخصلا تْحَرفناف . هيف ام انع "جفاف

 هيف لمعف ) هلق . « هرجأ ريجالا كرتف ١ ىنممشكلا ةياور ىف ( هرجأ كرتف اريجأ رجأتسا نم باب ) هلق

 ماعلا فطع نم وه ( لضفتساف هريغ لام ىف لمع نمو ) هلوق . جر ىأ (دازف ) عرز وأ هيف رجتا ىأ ( رجأتسملا

 باوجلا فنصلا ركذي ملو « رجأتسم ريغ وأ ارجأتسم نوک, نأ نم معأ هريغ لام ىف لماعلا نال « صاخلا ىلع

 هجو نم مدقت دقو « راغلا مييلع قيطنا نيذلا ةثالثلا ةص ىف ريع نبأ ثددح همق رکذ 9 . هتدامک لاتحالا ىلا ةراشا

 رجأ ىف لجرلا رجا امئاو « هل مجرت امل ليلد ةصقلا ىف سيل هنأب یراخیلا ةجرت بلبلا بقمت دقو . ابيرق رخآ

 عوببلا باتک ءانثأ ىف كلذ مدقت دقو . ةصاخ لمعلا ردة همزلد ناكىذلا اءاو « عربالا لويس ىلع هل ءاطعأ مث را

 نم وه « قبغآ ال » ةاورلا هذهی هلوقو E .ايبنالا ثيداحأ رخاوآ ىف قوتسم هحرش ینآیسو

 ضد الا يلا نم اه حتفب هرطجضو ۰ ىثعلا برش : فاق هرخآو ةدحولا و ةمجملا نیل اب قوبغلا

 قفر نم هلام لالابو دلوو جوز نم هلام لهالاب دارلا € الام الو الهأ , هلوقو ۵ هونطخ و یعابرلا نم امض

 اروصةم ةزمهلاو نونلا حتفب I ٠ . هجو هل و هویقعت و با یدلا لال اب دارلا نآ یدوادلا عزو « مدخ و

 لف د هلوف و ۰ لوالا ینعع وهو اج بز روت نوثلا دعب لم هاتف و ییصالا و ةم رك ةيادد ىو < دعب يأ قس نوو

 ءارلا مضو لصولاب ¢ حرفاف 0 هل وه و < ءاضأ ىأ ءارلا حب « رجفلا قرب د هلوقو ¢ ءارلا رسكو ةزمحلا ضب «حرأ

 ديز ىبالو ؛ىنبم ثكحلل !ذک « كلجأ نم یرت ام لک, هلوقو < جارفالا نم وأ جرفلا نم ءارلا رسكو عطق ةزمببو

 هجو لكل و «كرجا نم » نيقابللو ىزورملا

 لالا ررجأو ¢ دص ۰۱ 3 ىلع لمحی ف ا نم اسیر 5 د ۱۳

 يأ نع قیقش نع شعالا اناس أ اح يف لا دیس نب یی نب دیه نر = ۴۲

 قوسلا ىلإ از وحلا "قلطنا هفدصلاب ما ادا لس ہلا "لون ناک » لاق هنع هلا یر ”ىراصنألا دوعسم

 ست 0 دا اد قا مو نحف ع
 « هتش الإ هارام : لاق . فلا هلال مهضعبل ناو « دما بيصيف « لماحيف

 هلوقو ءهنم قدصت مث » ینیمشکلا ةياود ىف ( هب قدصت مث هربظ ىلع لمحیل هسفن رجآ نم باب ) هلوق

 وه « قيقش نع » هلوقو . یزافلا بحاص ىومالا وه (ىبأ انئدح) هلوق . لاما رجأ بابو ىأ « لاخلا رجأو »

 دم ىهو ةرجالاب عاتملا لمحي یا « دلاب » هلوقو « ةرجالاب لمع نأ بلطي ىأ » لماحیف د هلوقو «لئاو وآ

 ةاقاسلاک رخ الا نم ةرجالاو امهدحأ نم لا نأ ام دارلا و 5 نينا نيب نوكت یهو ةلعافم ةلماحا و 5 ماعط نم

 هلوق . « هربظ ىلع لمحبف قوسلا ىلا اندحأ قلطن » لئاو ىبأ نع روصنم قيرط نم یاسفلا عقوو « ةعرازملاو



 ىلاعت هلوقك یهو ربخلا مدقتو نا مسا يلع اهوخدل ةيئادتبا یهو ديك ال ماللا هذه ( فلآ ةثامل مهضعبل ناد )
 مويلا مهضعبل ناو » ظفلب ةاكرلا ىف مدقت دقو « هب ثدح ىذلا تقولا ىف كلذ نأ هدارمو ( ةربعل كلذ ىف نا ١

 (هسفن الا هارئام لاق ) هلق ٠ هيف لمحت ناک یذلا تقولا ىف ىأ « مرد دموي هل ناک امو » یاسنلا داز « فا ةئام
 دقو « دوعسم ىنأ نع تیدحلا یوارلا لئاو وأ وه كلذ لئاق نأ شعالا نع ةدئاز قیرط نم هجام نبأ نيب
 ةاکدلا باتک ىف ثددحلا اذه حرش مدقت

 سأب راسل رجأب سملو ”ريهارباو ءاطعو “نييس ن ريملو . قسم رجأ اپ - ۸
 كل ومف اذكو اذک ىلع داز اف « بولا اذه مسب لوقي نأ سأب ال : سابع نا لاقو

 4 "سآب الف « كتيب و ینبب وأ كلذ جد نم ناکاو اذکب 06 لاق اذإ : َنيريس نبا لاقو

 « مط 5 دنع نودا » دم "ینلا لاقو

 ىضر سابع نا نع هيأ نع سواط نا نع ا ایرج دحاولا دبع ان دح ف شرم — ۷

 ةلوقام ا “نا اي تلق . دابا ٌرضاح می الو « ”نابك را تی نأ تم بنا "یر » لاق امهنع هلل
 6 راسم هل نوكيأل : لاق ؟ دابل راح مال

 سلاو ميهارباو ءاطعو نيريس نبا ري ملو ) هلق ۰ نیتلمہع, ىو هكح ىأ ( ةرسمسلا رجأ باب ) هلوق
 اذا راسمسلا رجأب سأب ال » ظفاب امهنع ةبيش ىلأ نبا هلصوف ميهارباو نيريس نبأ لوق امأ ( اسأب داصسلا رجأب
 ءاهب سأب ال لاقف ةرسمسلا نع ءاطع لمس » ظفلب اضيأ ةبيش ىبأ نبا هلصوف ءاطع لوق نأ هدم ا ترا
 سأبال : سابع نبا لاتو ) هلوق . نییفوکلا نع رذنملا نبا هلقن دقو . امه رك نم ىلع درلا ىلا راشأ فنصملا نأكو
 رجأ هذهو « هوحن ءاطع قيرط نم ةبيش ىنأ نبا هلصو ( كل ومف اذکو اذك ىلع داز اف. بوثلا اذه عب لوقي نأ
 ةزاجا مهضعب لمحو « هلثم رجأ هلف كلذ ىلع هل عاب نا : اولاقو روپمبا اهرحي مل كلذإو ةلوبجم اكل اضيأ ةرسمس
 هزاوج ىف طرش مهضعب نأ نيتلا نبا لقن و قتحساو دمحأ باجأ كلذب و « ضداقملا ىرحب هارجأ هنأ ىلع سابع نبا
 هلق . قاب ةرجآلا رادقع لبجلا نأب هبقعتو , هل ىمس ام شکآ ىواسي ةعلسلا نم نأ تقولا كلذ سانلا للمي نآ
 اضيأ ةيش ىبأ نبا هلصو ( هب سأب الف كنيبو ىنيب وأ كلف حبر نم ناك اف اذكب همب لاق اذا : نيريس نبأ لاقو )
 دنع نوملسملا : تي ىنلا لاقو ) ملق . داسسلا نم ضراقملا ةروصب هبشآ اذهو « هنع سنوي قيرط نم
 یزلا فوع نب وربع ثيدح نم ءاج دقو , رخآ ناكم ىف فنصلا الصوب مل ىلا كيداحالا دحأ اذه ( مهطورش
 الا , دازو هظفلب اعوفم هدج نع هيبأ نع فوع نب ورمع نب هللا دبع نب ريثك قيرط نم هدنسم ىف قحا هج رخأف
 ىذمرتلاكهعبت نمو ىراخبلا نکل شک الا دنع فيعض هللا دبع نب ريثكو « امارح لحأ وأ الالح مرح اطرش
 نع ديز نب ريثك قيرط نم کک اج لاو دواد وبأو دمحأ هلصوف ةريره بأ ثيدح امأو . هرمآ نووقي ةميزخ نباو
 « نیملسلا نيب زئاج حلصلاو » ادب دازف ريثكةدايز نود اضيأ هظفلب ةرب ره ىبأ نع ةدحوم وهو حابد نب ديلولا
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 ءاطع قیرط نم ةبيش ىبأ نبالو « ةريره یآ نع عفار یا قیرط نم کام لاو یطقرادلا اهجرخأ ةدايزلا هذهو

 قفاوام » دازو هلم ةشناع ثيدح نم رک احلاو ىطقرادللو « « مرطورش دنع نونمؤملا : لاق لر ىنلا نأ انغلب »

 حرشف نيريس نبا مالک ةيقب « ممطورش ىلع نوململا علي ىنلا لاقو » هلوق نأ نيتلا نبا نظ : ( هيبفت ) . « قحلا
 ىف ىضاملا سابع نبا ثيدح فنصملا دروآ مث انئاءلع نم هعبت نمو ىلحلا بطقلا هبقعت دقو « موف كلذ ىلع

 نوكي نأ زوم هنأ هموپفم ناف « اراسس هل نوكي ال نأ » ىدابللرضاحلا عیب عملا ريسفت ی هلوق هنم دارلا و » عويبلا

 افلأ هل عفد نإ ةفينح ىبأ نعو « ةمولعم ةرجالا نوکت نأ روبجلا طرش نکل و رضاحلل رضاحلا عيب ىف اراسمس

 یآ نعو . ةرجالا نم یعمام زوج الو لثملا ةرجأ هلف یرتشا ناف ء دساف وبف ةرشع ةرجأب از امم ىرتشي نأ ىلع

 املأ عنم نم ةجحو « هلثم رجأ هلف لمع ناف مولعم ريغ كلذ نل حي مل امولعم اًئيش فاأ لك ىف هل لمج اذإ رو

 لعأ هللاو . ةلاعجلا باب نم نوکیو ىك ةرجألا هل نيع اذإ هنأ هزاجأ نم ةجحو ؛ مولعم ريغ دما مآ ىف ةراجإ

 ؟ برحلا ضرأ ىف ك رشم نمر هفت لزا حاز لهوا ج ۱۵

 "یر تراش اما دع رفورسم نع رسم نع شهلا اح ىبأ ان لح صفح ن ۳ شرح ب ۷۵

 فاو ال : لاقف ”ءاضاقتأ اف « مدنع یل ”ممتجاف « لئاو نب صامل تاسف « نق الجر ؛تنک لاق ع هل

 ؟ ةثومبم مث تیل ىلإو : لاق . الف عب 2 توم ىتح شاو امأ : تلقف . دمحمب رفکت ىح كيضفأ ال

 انتاياب "رفک ىذلا تيأرفأ ) ىلاءت هللا ل زنأف . كيضقأف « الوو لام "مث یل "نوکیس لاف : لاق . من : تلق

  ادلوو الام "نيت وأل : لاقو

 - لسم كاذ ذإ وهو  بابخ ثيدح هيف دروأ ( برحلا ضرأ ىف كرشم نم هسفن لجرلا رجاؤي له باب ) هلق

 « هرقأو كلذ ىلع علي ىنلا علطا و « برح راد كاذ ذإ یهو کم كلذ ناكو ء«كرشم وهو لئاو نب صاعلل هلع ىف

 لاتق ىف نذإلا لبق ناك كلذ زاوج نأ وأ  ةرورضلاب اديقم زاوجلا نوكي نأ لاتحال کس ای فنصلا مزجب لو

 : نیطرشب ةرورضل الإ كلذ معلا لهآ هرک : باپلا لاقو « هسفن نمؤملا لالذإ مدعب مالا ليقو مهتذیانمو نيكرشملا

 : یا نبا لاقو . نیملسلا ىلع هررض دوعيام ىلع هنيعي ال نأ رخالاو « هلمف لسلل لحي امف هلع نوكي نأ امهدحأ

 همدخت نأ فالفع «ةلذلا نم كلذ دعب الو ةمذلا لهآل لمعلا ل زوجي مهتيناوح ىف عانصلا نأ ىلع بهاذملا ترقتسا

 ميم ةدوس ريسفت ىف هحرش ةيقب ىقأيو « عوببلا ف بابخ ثيدح مدقت دقو . لعأ هتلاو هل ةيعبدلا قي رطب و هلزنم ىف

 باتكلا ةمئافب برملا ءايحأ ىلع .ةيقرلا ىف یلسیام صاي - ۱٦
 هلا هباتك ًارجأ هيلع متذخأ ام أ د قلم ”ىبنلا نع سابع نبا لاقو

 ملا رجأ رك ادحا مع | : كلا لاو . هلبقيلف كيش 'ىلعسي نأ "الإ « علا رةش ال : وعلا لاقو

 أب ماسقلا رجب نيريس "نا رب لو . ةرّشع مارد "نسل ىطعأو
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isصزلنا ىلع نوط اوناکو « کلا ىف ةوشترا تحدلا لاقي ناك: لاقو نیس هزت و وب دق  
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 هنع /] "یر دیعس ىلأ نع لکوتلا ییا نع رشب ىلا نع ةناوع وأ امدح نامنلا وا اسو بس ۹

 موناضتساف برملا ءايحأ ف ى ار یح+ اهورفاس ةرفَس ىف هب یبلا باحعآ نم رفت قلطنا » لاق
 و ۱ ۶

 ءال ود متيتأول : عي لاق ی ”ةعقتن e ری” 2 ب هاو < "یی ىلا یک كلذ دی غولف « وفيض نأ او اف

 و غد اد ےس نا مه را اهم اي : اولاقف موقف . ' ىش مهضعب دنع نوكي نأ هلل اول بدلا طه را

 دق لاو نکسلو « قرأل ین 6 او من : مهمضب لاقف ؟ یش ن» 0 ۹ دنع ليف « هعفنی ال یش لکب ”هل

 لی قتاطنأف . منا نم عيطق ىلع موملاصف . المج ان وات یتح کل قاري اف 0 رف کان

 0 ”يبلعج موفوأذ ا ةبلق اى قاطناف « لاقع نم طن امن اف 4 نيكاملا ب بر هلل دجلا ) أرقيو < هياع

 ناك ىذلا هل 272 ذنف مع یبلا ین ىح ارام یر ىذلا لاقف . | ومسقا : مہم لاقف . هياع م نا ىذلا

 بم دق : لاق مث ؟ ةي اهنأ كيردي' امو : لاقف «هلاورک دن لطم هللا لوسر ىلع اومدقف . انمأيامرظننف

 » ت “ینا "تلحضف ا 2 یل اوبرضاو اوفا

 اذه . . لكو تلا ابأ تعم رشب وبأ اًنثادح : ةبعش لاقو هلا دبع وأ لاق

 [ ۰۷۵۹ < ۰۷۳۱ ‹ ۵۰۰۰۷ : ىف هفارطآ - ۲۲۷۱ ثيدحلا ]

 ءایحالاو ؛ عيمجلل ةجرتلا هذه تبل اذک ( باتکلا ةحتافب برعلا ءابحآ ىلع ةيقرلا ىف ىطعي ام باب ) هلق
 یسو ۰ ىنعع ىح لاو بعشلا : « باسنالا » ىف ىنادمحلا لاق  ةصوصخم برعلا نم ةفئاط هب دارلا و ىح حمج حتفلاب

 فالتخاب الو ةنکمالا فالتخاب فلتخ ال ملا نأب فنصلا ىلع ضرتعا دقو . هنم بعشتت ةليبقلا نال بما

 نا ضررعتی ملو عقاولاب مجرت هنأب باوجلا نكم و ؛ هيف هرصحب رعشي برعلا ءامحأب ةمجرتلا ىف هدیمقت و « سانجالا

 ايقرلا د اضيأ هيف مجرت و « ءىثب هديقي مو « منا نم عیطقب ةيقرلا ف طورشلا د بطلا ق هيلع مجرت دقو « هريغ

 انك ف كلت ےک واير. وترد نأكل لإ اعا شراع لك وم هب ىنشتسي مالک ةيقرلاو « باتککلا ةحتافب

 فرط اذه ( هللا باتک ارجأ هيلع متذخأ ام قحأ : مكي ینلا نع سابع نبا لاقو ) هلوق ۰ ىلاعت هللا ءاش نا بطلا

 فااخو۰ نآرقلا ميلعت ىلع ةرجالا ذيخأ زاوج ىف روپمجلا هب لدتساو؛ بطلا ف هللا هجر فا و لا هلصو ثيدح نم

 سايقلا وهو« هللأ ىلع هم هش رجالاو ةدايع نآرقلا م ملعت نال اولا 0 ءاودلاكقرلا ق هوزاجأو ميلعتلا ف هوعنف ةفنحلا

 ى ىلا ةصقلا قایسو « باوثلا ىلع ثيدحلا اذه ن رجالا ميش لمحو « رجلا اذهل اف ۳ مهنأ الا قرلا ىف

 نآرقلا مياعت ىلع ةرجالا ذخأ ىلع ديعولا ىف ةدراولا ثيداحألاب هخسن مهضعب ىعدأو ٠ ليوأتلا اذه kl ثيدحلا

 حيرصت اف سيل ثيداحالا نأب و ؛ دودرم وهو لاهتحالاب خسنلل تابثإ هنأب بقعتو  هريغو دواد وبأ اهاور دقو
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 ىف كلذ ىف تحبلا ىلا ةدوع انل نوکسو « ةحيحصلا ثيداحألا ضرامت الف ةجحلا هب موقتام اف سيل اضيأ ةروكذملا

 « هلبقيلف ائيش یطعب نأ الإ « لعملا طرتشال : ىعشلا لاقو) لوق . « نآرقلا ميلعت ىلع جييوذتلا باب » ىف حاكنلا باتك
 ةبيش بأ نبا هلصوف یمشلا لوق امآ ( ةرشع مهارد نسحلا ىطعأو « ملعملا رجأ هرك ادحأ عمسا مل : كحلا لاقو

 ةيعش نع دعجلا نب ىلع انثدح « تايدعجلا » ىف ىوغبلا هلصوف كىملا لوق امأو « هلبقيلف اثيش ىطعأ نو » ظفلب
 لوق امأو . ههركي اقف تعمسام : لاقف كىملا تلأسو ؛ ارجأ هل یرآ : لاق ملعملا رجأ نع ةرق نب ةيواعم تلأس

 نإ هاععای ىمعل تلق تقذح امل : لاق نسحلا ىلأ نب دصس نب یحم قيرط نم « تاقبطلا » ف دعس نبا هلصوف نسحلا
 . مارد ةرشع هطعأ : لاق ىتحهب لزأ لف « مارد ةسمخ هطعأ : لاق مث اتیش نوذخأي اوناكام : لاق « اتیش ديرب لعلا
 هلوق ۰ طرشلا هركو ًارجأ ةباتبكللا ىلع ذخأي نأ سأب ال : لاق نسلا نع ىرخأ قيرط نم ةيش ىبأ نا یورو

 تفلتعاف ماسقلا ةرجأ ىف هلوق امأ (مكحلا ىف ةوشرلا تحسلا لاقي ناك: لاقو « اسأب ماسقلا رجأب نيريس نبا م لو )

 دوجآ هركي ناك هنأ نيريس نبا وهو دمت نع قينتع نب ىح قیرط نم هریسفت ىف ديم نب ديغ ىورف . هنع تاياورلا

 نم ةبيش ىبأ نبا یورو . ةرجآلا هيلع ذخؤي اكح اذه ىرأو , کلا ىلع ةوشرلا تحسلا لاقي ناك : لوقيو ماسقلا
 نيريس نبا لاقو . هبسک هرکی نسحلا ناكو . ههركف ؟ ماسقلا بسك ىف ىرتام : بيسملا نبال تلق لاق ةداتق قيرط

 مراع انثدح : دعس نبا لاق فالتخالا اذه نيب اهب عمجب ةياور هنع تءاجو . وه ام ىردأ الف انسح نڪ مل نإ

 ليبس ىلع ةرج الا ذخأ هل هركي هنأكو « ماسقلا طراش نأ هرکی ناك هنأ نب.ریس نبأ وه دم نع ىح نع دامح انثدح

 ىراخبلا لوق نأ ةبيش ىلأ نبا هجرخأ ام رهظو . ىعشلا نع مدقت اک طارتشا ريغب تناكاذإ اپهرکب الو « ةطراشملا
 دوعسم ناو ىلعو ربع نع ءاجام ىلإ كلذب نيريس نبا راشأو ٠ نيريس نب مالك ةيقب « ةوشرلا تحسلا لاقي ناكو د

 نم هاودو < مجع هدين اسأب رررج نبأ هجرخآ « محلا ىف ةوشرلا هنإ » تحسلا ريسفت ىف ملوق نم تباث نب ديزو

 هللا لوسراپ ليق هب ىلوأ دانلاف تحسلا هتينأ محل لک» هظفل و لسرم هنکل و « تاقث هلاجرو اعوفرم رخآ هجو

 « مساقلا وهو فاقلا حتفب مسقلا نم لاعف فاقلا حلب ماسقلا : ( هسنت ٠) « كسلا ىف ةوشرلا : لاق ؟ تحسلا امو

 وهو ءالا مض کحو نيتلمبملا ءاحلا نوكسو نيسلا مضي تحسااو . مساق عمج فاقلا مضب هنأ ىلع قامركلا هحرشو

 ليقو مضتو رسكت دقو ءارلا حتفب ةوشرلاو . مارحلا نم معأ وبف راعلا هلک أ نم مزلي اع مهضعب هطبضو « ذاش

 داص مث ءارلا نوكسو ةمجعلا حتفب وه ( صرخلا ىلع نوطعي اوناكو ) هلوق . مسالا سکلابو ردصملا حتفلاب
 ىلع ةلالد كلذ فو« صراخلا ةرجأ نوطعي اوناكى أ , عوسلا ف هريسفت مدقت دقو « ىنعمو ائزو زرهلا وه ةلمهم

 . ةمسقلا دم صرخلا نالو « نيصاختملا نيب عزانتلا لصفي امهنم الك نأ ىف امهكارتشال ماسفلا ةرجأ زاوج

 هرك مث نمو « دحاو ةيقرلاو نآرقلا مبلعت سنجو امهسنج نأ ىف كارقشالا ةمجزتال صراخلاو ماسقلا ركذ ةبسانمو
 امهرك اإ ليقو « ماسقاا ةرجأ اضيأأ هركو « تادافكلا ضورف نم اهنوكل قئاثولا دقع ىلع ةرجألا ذخأ كلام

 . لالا تيب رومآ داسف دنع زاوجلا ىلا نونس راشأو « ىرخأ ةرجأ ذخأب نأ هل هرکف لاملا تبي نم قزرب ناك هنأل

 ةمسق و لحفلا بارض :رجأ نبلع ذخؤي نكي مل ءايشأ ةلالث سانلا ثدحأ : ةداتق نع رمعم انريخأ قازرلا دبع لاقو
 دعف ةرجآلا اوبلط حشلا اشف املف اهب نوعربتي كلذ لبق اوناكمهناب رعشي وهو « لسرم اذهو . ه ۱ ميلعنلاو لاومالا

 نب رفعج وه ( رشب ىبأ نع) هلق ٠ لعأ هاو هيزنتلا ىلع اههرك نم ةهارك لمحتف قالخالا مراكم ريغ نم كلذ
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 وه ( لكوتملا ىلأ نع ) هلق . هتينكب روهشم وهو سايإ همسا هيب اك همسا نم شک أ هتيئكب روپشم ةيشحو ىنأ

 اک ةبعش دانسالا اذه ىلع ةناوع ابأ عبات و , هنم عامسلاب رشب ىبأ حرصت بابلا رخآ ىف فنصاا ركذ دقو « ىجانلا

 ةرضن لأ نع ةيدحو يأ نب رفعج نع هاورف شعالا مهفلاخو ىئاسنلاو لسم هجرخأ اك میشهو , بابلا رخآ ىف
 : لاقف ىذمرتلا اماف ‹ هقيرط نم هجام ناو یاسالا و ىذمرتلا هچ رخآ ةرضأ 5 لكوتملا یبا لدب لعج دمعس یآ نع

 ىف حجري مو « للعلا » ىف ىنطترادلا اهحجرو « باوصلا ابن هجام نبا لاقو ٠ شنعألا قي رط نم حصأ ةبعش قرط

 ىف تادایز ىلع شعالا قيرط لاتشال ناظوفحم نی رطلا نأ ىدقن ىف حجر ىذلاو , یاسألا اذكو اثیش « نئسا »

 اذه نع ةرات و اذه نع ةرات هب ثدخ نيخيش نع رشب ىلأ دنع ناك هنأاکف . هعبات نمو ةبعش ةباور ىف تسيل نتملا

 ىف ىنأيس اک نيريس نب دبعم اضيأ دیعس ىنأ نع ہاور دقف برطضم ثيدحلا اذه نأ ءاوعد ىف ىبرعلا نبا بصي و
 مهتاياور ىفام ركذأسو ؛ ىنطقرادلاو دمحأ هجرخأ اك ةانثملا دیدشت و فاقلا حتفب وهو ةتق نب ناجاسو « نآرقلا لئاضف

 رعشیام قيرطلا هذه قابس ىف سیل و ‹ ديعس دآ یوس مهنم دحأ مسا ىلع فقأ مل ( رفن قلطنا ) هلق . دئاوفلا نم

 انثمب , دحأ دنع ةتقن ناملس ةءاود ىفو « ملعب ب ىنلا نا » شعالا ةباور ىف نکل « داهج ىف ناك رفسلا نأب

 نم ءىش ىف ةيرسلا هذه نیبعت ىلع فقأ ملو « ديعس وبأ اهملع ةيرس ثعب » هيف ىنطقرادلا داز « اثعب تلي هللا لوسر

 مهب اولزن نيذلا ىلا نييعت ىلع فقأ لو « مباع ةدراو یهو « مهنم دحأ اهركذل ضرعتب مل لب « یزاغلا بتک

 انئعب » ىذمرتلا ريغ دنع شععألا ةباور ىفو . ةفايضلا مهنم اوبلط ی ( موفاضتساف ) هلق . مم لئابقلا يأ نم

 ةياور تدافأ اک لوزناا تقوو ةيرسلا ددع تدافأف « ىرقلا مهانل اف اليل موقب انازتف الجر نیئالث م نا لوسر

 ديدشتلاب ( موفیضب نأ اوبأف ) لق . ةفايضلا : رو ءقم فاقثأ ردكحب ىرقلاو « ةيرسلا ريمأ نييعت ىنطقرادلا

 نيغلاو ةلمهملا لادلاب غدللاو , لووجملا .انبلا ىلع ماللا مضب ( غدلف ز هإوق . اففغ ةءجعملا داذعلا سسكبو شک الا

 روك ذملا غدللاو « فيفخلا قارحالا وف ةلمهملا نيعلاو ةمجعملا لاذلاب عذالا امأو « ىنعمو انزو عسللا وهو ةمجعملا
 ةياور تدافأ دقو . برقعلا ىف لمعتسي ام رثكأو « امهريغو برقع وأ ةبح نم ةجلا تاذ برض وه ثيدحلا ىف

 دقو « میشه نم كشف غيدل وأ هلقع ىف باصم هنأ ىناسنلا دنع مشه ةءاور ىف عقوام امأ و. برقعلا نييعت شعالا

 نم نآرقلا لئاضف ىف ىنآمس ام كلذكو « برقعلاب شعالا عیرصت امسالو « غيدل هنأ ىف اوكشي ملف نوقابلا اور

 ديس نأ د سابع نبا ثيدح نم بطلا ىف اذکو « میلس ىلا ديس نا » ظفلب ديعس ىلأ نع نرس نب دبعم قدرط
 باتكلا ةحتاف مبضمب هيلع أرقف هلقعب باصم لجر ىف ىرخأ ةصق ةباحصال تعقو معن « غيدللا وه يلسلاو ميلس ىحلا

 نون لجر مدنعو موقب م » هنأ همع نع تلصلا نب ةجراخ قیرط نم فاسنلاو ىذمرتلاو دواد وبأ هجرخأ ار
 امین رهظ, یذلاف . ثيدحلا « لجرلا اذه انا قراف « ريخ لجرلا اذه دنع نم تثج كنإ اولاقف ديدحلا ىف قئوم
 یوادت نأ ةداعلا هب ترج ام ىأ ( ءىث لكب هل اوعسف ) هلوق . غيدل هنأ ديعس ىبأ ةصق ىف عقاولا نکل « ناتصق

 . هيلعو ءافلاو ةمجعملاب اوفشف ىنممشكللو « هيواديام هل اوبلط ىأ یعسا نم ريك الل اذک « برقعلا ةغدإ نم هب

 وأ هيفشي ام هجلاع ىأ بيبطلا هل نشو هأربأ ىأ یضیرم هلا قش لوقت ءافشلا اوبلط هانعم : لاقف ىباطخلا حرش

 ةران لاق نيتلا نبا لاق ( طهرلا ءالؤه منين ول ) هلق . فيحصت انآ نيتلا نا یعدا نك ؛ ءافشلا هيف ام هل فصو

 اذهو : تلق . نيعبرألا ىلإ لصإ لیقو ةرشعلا نود ام طهرلاو ةثالثلاو ةرشعلا نيب ام رفنلاو « اطهر ةراتو ارفن
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 ىلع لمحيف « مهنم ةيراج ةلاسرلا هذه ىف ءاج ىذلا نأ نيريس نب دبعم ةياود ىف ( مهوتأف ) ه]ق . هل لدي ثيدحلا

 . «معن اول « ءافشلاو رونلاب ءاج کبحاص نأ انغلب دق مل اولاقف » رباج ثيدح ىف رازبلا داز « اهريغ اممم ناك هنأ

 نم کنم دحأ دنع لبف ) هلوق . ابفام مدقت دقو ءافلاو ةمجعملاب « انیفش و یپمشکلا ةياود ىف ( انيعسو ) هلق

 لاقف » دواد ىبأ ةياور ىف ( مهضعب لاقف ) هلق ۰ « انبحاص عفني » هجولا اذه نم هتياور ىف دواذ وبأ داذ ( ءیش
 ريخلا ىوار دمعس وبأ وه كلذ لاق ىذلا نأ شمعألا نيبو . فاقلا رسكب «قدال یا هللاو من :موقلا نم لجد

 ةلمهملا نوكسو مبجلا مضب وهو لمجلا سنج نايب دافأف « انغ انوطعت ىتح هيقرأ ال نكلو . انآ من تلق د هظفلو

 ماقف د نيريس نب دبعم ةياور ىف عقوام عم ربا ىوار ديعس وبأ وه قارلا نوک لکشتسا دقو « لمع ىلع ىطعي ام

 الف , هيفو رخآ ظفلب نآرقلا لئاضف ىف فلصلا قأيسو « لسم هجرخآ و « ةيقر نمحم هنظن انک ام لجر اپعم

 هسفن نع لجرلا ىنكي نأ نم عنامال هنأ باوجلاو « هريغ هنأب رامش) كلذ ىف « ةيقر نسحت تنك أ : هل انلق حجر
 ظفلب ةتق نب ناملس ةياور ىف اضيأ عقو دقو « هنييعتب شمعألا درفني لو ىرخأ ینکو ةرات حرص ديعس ابأ لعلف

 یوقب امم وهو « هيقرأ انآ راصنالا نم لجر لاقف » رازبلا دنع رباج ثيدح ىفو « باتنکلا ةحتافب هتيقرف هتيتأف »

 نیتصق ىور ديعس ابآ نأو ةصقلا ددعت ىلع كلذ نيحراشلا ضعب لمح امأو , ىراصنأ ديعس ابأ ناف شمعألا ةياور

 نكد , بيسلاو قایسلاو جرخما داحتا عم أمس الو ًآدج دمعیف هريغ قارلا ناك یرخالا ینو ابقار امهادح) ىف ناک

 نم هتمدق ام فالخ اذهو « هنودب نکم نيتي اورلا نيب عملا ناف هيلع لماح الو ددعتلا مدع لصألا نأ كلذ در ىف
 هو . ابیرق هيف ددعتلا ىلع لملا ناكف « ببسلا اذكحو ؛ نافلتخم نيقاسسلا ناف همع نع تلصلا نب ةجراخ ثیدح

 عيطقلا نا و منم نم ةفئاطلا وه عیطقاا : نیت نبا لاق (منغلا نم عیطق ىلع) هلوق ٠ مث وقفا و ىأ (مرلاصف)

 هلاعتسا بل اغلا نأ مهضعب دازو « هريغو لوقرق نبا كلذب حرص دقو ؛ اهريغ وأ ناك منغ نم عطتقملا *یثلا وه

 ىف هايشلا ددع رکذ تبث اذکو « ةاش نيثالث کیاعمن انإ اولاقف د شعلا اور ىف عقوو ؛ نمبدالاو ةرشعلا نيب اف

 . هئازاب لعجلا اولعغ مددع اوربتعا ماکو ثيدحلا لوأ ىف مدقت اک ةيرسلا ددعل بسانم وهو نيريس نب دبعم ةءاور

 . ةالصلا باتک لئاوأ ىف هيف ثحبلا مدقت دقو « قازب ليلق هعم خفن وهو اهرسكب و ءافلا مضب (لفتي قلطناف ) هلوق
 قیرلا اهيلع رم ىلا حراوجلا ىف ةءارقلا ةكرب ليصحتل ةءارقلا دعب نوکب ةيقرلا ىف لفتلا لح : ةزمح ىلأ نب! لاق

 ةحتافب اهيلع أرقي لمجل د ةبعش ةياور ىف ( نيملاعلا بر هلل دما أر قبو ) هلوق ۰ هلفتي ىذلا قيرلا ىف کربلا لصحتف
 دخلا ةحتافلا ةمست هنم دافتسيو « هلل دملا هيلع تأرقف » شعالا ةياود قو « رباج ثيدح ىف اذكو « باتکلا
 « تارم عبس هنأ و شعالا ةياور ىف هنيب هنکل « ةحتافلا أرق ام ددع قيرطلا هذه ىف ركذي ملو « نيملاعلا بر هب داو

 ةمجعملا رسكو نونا مضي عيمجا اذک ( طشن ام'أكف ) هلوق . دئازلل حلاو « تارم ثالث رباج ثيدح ىف عقوو
 ةمجعملاو ةزمملا مضب ةطوش لا هلصأو  لح اذإ طش أو دقع اذإ طشن روهشملاو ,ةغل وهو : ىفباطخلا لاق , ىالثلا نم

 هنمو « ةعرسب میقأ طش ىنعمو لح طشنأ ىنعم نأ مهضعب ىكح : نيتلا نبا لاقو « لیلا یهو ةئكاس نون امه

 هلوق . ائيشف اًئيش لح ىأ هجو هل ناكل دیدشتلاب"یرق ولو « عزف طشن ىنعم نوكي نأ لمتحيو . طيشن لجر موق
 « ةلع ىأ تاكرحب ( ةبلق هب امو ) هلوق ۰ ةميهلا عارذ هب دشي ىذلا لبحلا وه فاق اهدعب ةلمهلا رسكب ( لاقع نم )
 : رعاشلا لوق هنمو « ىنارعألا نبا هلاق ءادلا عضوم عيل بنج ىلإ بنج نم بلقب هبيصت ىذلا نال ةبلق ةلملل ليقو
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 ذخأب بالقلا نم ذوخأم ءاد ةبلقلا ىبارعالا نبا لاق : هطخم یطایمدلا ةخسن ىفو « ةبلق نم ردصلا ىف اف تئرب دقو »
 فاقلا حتفب (قد ىذلا لاقن) ےل . همسا ىلع فقأ مل (اومسقا مهضعب لاقف) هلو. هموب نم توميف هبلق ملأيف ريمبلا
 ةاش نیالثب انل ماف د نيريس نب دبعم ةءاور ىفو « ءىث اہم انسفنأ ىف ضرع ملا انضبق الف , شعالا اور فو
 انيتأ ىتح منغلا اولك أي نأ اوبأو « ماعطلا انلكأف لزنلاو هايشلاب انيلا ثعبف » ةتق نب ناجلس ةياور قو « انبل اناقسو
 ظننف ) هلوق ٠ هممبأف تاياورلا قاب ىف امأو « قارلا وه ام وانت نم مهعنم ىذلا نأ ةياورلا هذه فنيبو « ةنيدملا
 هانعم : ىدوادلا لاق ( ةيقر انآ كيردي امو ) هلوق . كلذ ف نوريخي مهنأ اوديري ملو « هعبتنف ىأ (انرمأي ام
 امو لاق اذإو « لمي لف كيردي امو لاق اذإ : لاق ةنييع نبا نال ظوفحلا وه هلعل و « كاذك یور دقو « كاردآ امو
 الف الإو مايصلا رخاوأ ىف مدقت اک نآرقلا ىف عقو اف كلذ لاق امل ةنيمع نبا نأب نيتلا نبا هبقعت و « لعأ دقف كاردأ
 ةياود فو « شعالا ةياور ىفهوحنو «كاردأ امو » میشه ةياور ىف عقو دقو « ةياردلا ین ىف ىأ ةغللا ىف منيب قرف
 قئال وهو اضيأ ”ىثلا یظعت ىف لمعتستو ”ىثلا نم بجعتلا دنع لاقت ةلك یهو « هيردي ناک امو د نيرريس نب دبعم
 امو.هلوق دعب هتیاور ىف ةنق نب ناجلس دازو « كلذ نع تیم ینلا نم ىأ « ابن هنم ركذي ملو» هتياور ىف ةبعش داز ؛ انه

 وهو « یعود ىف قلأ “یش هللا لوسر اب تلقف » هجولا اذه نم ىنطقرادللو « یعود ىف قلأ تلق » ةيقر انآ كيردي
 عقو اک« ةيقر نسحت تنک ام » عجر امل هياحصأ هل لاق اذم و « ةحتافلااب قرلا ةيعورشمب مدقتم لع هدنع نكي مل هنأ رهاظ
 ىف كلذ نأ لمتحيو « ةيقرلا ىف میلعف بوص نوكي نأ لمتحي ( متبصأ دق لاق مث ) هلوق ٠ نيريس نب دبعم ةياود ف
 اولمجا ىأ ( امس کم« ی اوبرضاو ) هلوق . كلذ نم معأ لمتحيو « هونذأتسا ىح لعجلا ف فرصتلا نع مهفقوت
 انثدح ةبعش لاقو) هلق . كلذ ريغو ىشحولا راحلا ةصق ىف هل عقو اكمهسين أت ىف ةغلابملا دارأ هن أكو « ابيصن هنم ىل

 قرط نم بطلا ىف فنصلا هجرخأ دقو , ىذمرتلا املصو ةغيصلا هذه. قيرطلا هذه ( لكوتملا ابآ تعمم رشب وب
 كلذ نع حارشلا ضعب لفغو , ىداخبلا ىف هنوكعم یذمرلا ىلا هوزع ىف رسلا وهاذهو , ةنعنعلاب نكل ةبعش
 ,روثأملا ءاعدل'و رکذلاب ناکام هب قحتليو « هللا باتکب ةيقرلا زاوج ثيدحلا فو . ىذمرتلا ىلإ هبسن نم ىلع باعف
 ىتأيسو هيفنيام الو هتبثيام ثيدحلا ف سيلف كلذ ىوس ا, قرلا امأو  روثأملا فام فلاخيال ام روثأملا ريغ اذكو
 بلطو برعلا هايم ىلع لوزتلاو ىداوبلا لهأ ىلع ةفايضلا ةيعورشم هيفو . بطلا باتك ىف اطوسبم كلذ كح
 عانتمالا نم ىباحصلا هعنص امل هعینص ريظنب ةمركملا نم عنتما نم ةلباقم هيفو « ءارشلا وأ ىرقلا ليبس ىلع مدنعام
 تنذختال تنش ول ) لامت هلوق ىف مالسلا هيلع ىموم قيرط هذهو « مهتفايض نم كئلوأ عانتما ةلباقم ىف ةيقرلا نم
 مزتلا ديعس ايأ نأل هسفن ىلع ءرملا همزتلي ام ءاضما هيفو . ىجراخ ساب الإ كلذ نع رضخلا رذتعي لو ( ارجأ هيلع
 هلصأ ناك اذإ بوهوملا ف كارتشالا هيفو . كلذب ءافولاب وب ىنلا هرمآو هباحصألو هل لمجلا نوكي نو قري نأ
 كرتو لحلا هرهاظ ینلا "یثلا ضبق زاوج هيفو . هيلا هتباجإو كلذ ىف هتبغر ملعي نم ةيدملا بلط زاوجو « امولعم
 ‹ ةحنافلا اصوصخ ةباحصلا رودص ىف نآرقلا ةمظعو صنلا دقف دنع داهتجالا هيفو . ةببش هيف تضرع اذإ هيف فرصتلا

 ىةب احصلل مسق هللا ناكو ةفايضلا اوعنم كتل وأ نال هل مسق نم هعنم هدي ىف وه نم عيطتسي ال موسقلا قذرلا نأ هيفو
 نم باقعلاب صتخا ثيح ةغلابلا ةكملا هيفو . ممل مسق ام مل قيس ىتح برقعلا غدل مل ببسف موعنف ايمن ملام
 ءازج مهنود ةبوقعلاب صتخا عنملا ف مبسأر ناك الف ٠ مريبك مآب راتالا سانلا ةداع نم نآل , عنلا ىف اسأر ناك
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 « هتبيرض وأ هتلغ نع فف هام ملكو «مراعط نم نيعءاص وأ عاصب هل رمف وب ینا هبیع وبأ مجح »

: هل وعفم یعع ةلبعف ةمجعلا حمب ةبد رضلا (ءامإلا بئارض دهاء و دجعلا هب رض باب ( هلوق
 لع دمسلا هردم ۳ 

 .ثيدحلا ىف كلذ عيمج عقو دقو . جاو هجا نقلا ةلغو جارخ اهل لاق و . امعمج بئارضو « موب لک ىف هديع

 ىلع هتلالدو < هلدب رض نم هع ا وقنغ هملاوم کد ىنلا مجح ةييط أ نآ » سنآ ثيدح هيف فمما دروأ 2

 ةبب رضلا ردق ناك ؟ركذأسو ٤ زاوجلا ىلع ةلالد هل لس ىناا رب رقت قو : كلذ مكح نابب ام دارملا ناف 2 ةرهاظ ةمجرتلا

 ىف داسفلا قرطت ةنظم ابنوکل دهاعتلاب اهصاصتخاو قاحلإلا قيارطب هنم ذخؤرف ءامإلا بئارض اهأو . باب دعب

 ةمجرتلاب راشآ هلعل و . الثم ةقرسلاب دبملا باستكا نم یثخم ارجرفب ةمالا بانكا نم ىثخ اکف الإو « بلغألا

 اودهاعت : لاقف نادلا مدق نيح ةفيذح انيطخ » لات یرحالا دواد رآ قیرط نم هخرات ق وه هج رخآ ام ىلإ

 هدروأو . كلام اذه ىرخالا مساو « کناملغ بئارض » ظفلب , ةيلحلا » ىف عن ىبأ دنع وهو « کامل بارض

 : لاق نئادملا لهأ نم خيش دواد وبأ انئدح » لاق تارفلا نب دادش قد رط نم الوطم نالا ف روصنم نر كيعس

 یح ةمالا بسك نع یه » اعوفرم جیدخ نب عفأر ثیدح نم دواد ىبالو , بطخ وهو ةفيذح ربذم تحت تنك

 دقفتلا دهاعتلاب دارآ هن أك: ةيشاحلا ىف رینلا نا لاقو . عوببا رخاوأ ىف كلذ رکذ مدقت دقو « وه نأ نم معي

 ةالصلا هيلع هرمأ ثيدخلا نم هل الدو روجفلا تک ىلا جاتحف هفت نر نآ لحال ةمال ةيد رض رادقمل

 اهب ةصاخلا ةلئاغاا لجال ىلوأو دعقأ ةمالا قح ىف كلذ مرزاف ٠ ماجحلا ةبب رض فيفختي مالسلاو

 ا جارخ بسا س ٩۸

 یضر سامع نا نع ويبأ نع سئواط نبا انئدح "بیو انتدح لیعاعا ےب یسوم اتو - ۷۸

 مَستْحا » لاق امهنع هلا

 ب طم 4 5 3 ۰ ا 6 5 -

 امهمع هلأ یر سابع نا نع ةهركعإ نع ردلاخ نع عدر ی لنز ان لا و تم شرم بس ۷

 « وطغي | ةيهارك لع ولو « رج ماجحلا یلععأو ر ىنا مجتحا » لاف

 لوقي هنع "لا ىضر اسنأ تم : لاق رماع نورع نع ردو امن دع مي با[

 1 ,۳ 0 ۳ 6 ٩
۲ ۶ 7 

 4 هرجا ادحا ظب نكي و ¢ محتع هلل ىزنلا نکو

 دازو « هرجآ ماجحلا ىطعأو لب ىنلا مجتحا . سايع نبأ ثادح هيف دروأ ( ماجحلا جارخ باب هلوق



t۹ ۲۲۸۱ ۲۲۷۸ ثيدحلا 

 هطعب مل امارح ناك ولو » ظفلب عوببلا ف مدقت و « زاوجلا ىف رهاظ وهو «هطعب مل ةيهارك لع ولو » رخآ هجو نم
 بسك نا لاق نم ىلع درلا ىلا كلذب راشأ سابع نبا نأكو . ميرحتلا ةهارك انه ةهاركلاب دارملا نأ هب فرعو
 : اولاقو ثيدحلا اذهب اوجتحاو لالح هنأ ىلا روهجلا بهذف ةلأسملا هذه ف كلذ دعب .ادلعاا فلتخاو . مارح ماجحلا

 حسيب أ مث اما رح ناك هنآ و خسنلا ىعدا نم مهنمو . هبزنتلا ىلع هنع رجزلا اولمخ « مرح: سيلو ةءاند هيف بسك وه

 اوهركف دبعااو رحلا نيب قرفلا ىلإ ةعامجو دمحأ بهذو . لاهتحالاب تينيال خسنلاو ٠ ىواحطلا كلذ ىلا حنجو
 اهنم باودلاو قيقرلا ىلع قافنالا هل زوحيو اهنم هسفن ىلع قافنالا هيلع مرحبو <« ةماجحلاب فارتحالا رحال
 : لاقف ةجاحلا هل ركذف « هاهنف ماجحلا بسكن ع مب ىنا لأس ه هنأ ةصيحم ثيدح مهتدمعو « اقلطم دبعلل اهوحابآو
 هركامن] ماجلا رجأ نأ 57 نیا ركذو . تاقث هلاجرو نئسلا باحعأ و دمحأو كلام هجرخأ « كاوت هفلعا
 . ارجأ كلذ ىلع ذخأي نأ هل ىغبني تاک اف « هل جايتحالا ا ال بج ىتلا ءايشالا نم هنآل
 تناك اذإ ام زاوجلا لحم ناب هترجأ ما اجلا هثاطعا نيبو « ثيبخ ماجحلا بسك و ل هيي هلوق نيب ىبرعلا نبا عمجو

 هب قحتايو « ةماجحلا ةحابإ ثيدحلا ىفو . لوهجي لمع ىلع ناكاذإ ام ىلع رجزلا 2۵ « مولعم لمع ىلع ةرجألا
 ةعافشلاو « بطلاب ةجلاعملا ىلع ةرجالا هیفو . بطلا باتک ی كلذل دي نم ىتأيسو , هريغو مدلا جارخا نم یوادتیام
 ینیطمت نأ ىلع بستکت نأ كل تنذأ هل لوقي نك هدبعل ديسلا ةجراخم زاوجر . اهنم ارغفخي نأ قوقحلا باحال
 لمعلا نم همكم نمضت دق ناك اذإ صاخلا هديس نذا ريغب دبعلا لاعتسا هيفو . كل وهف داز امو اذك موي لك

 هل مدقت دقو < سنأ نع الا ىراخيلا ىف ةباور هل تسيلو یراصالا وه ( ماع نب وربع نع ز هو . ماعلا هنذا
 ةظا ولاب راعشإ هيف (مجتح لب ىنلا 2 هلو هدنع هل ام عيمج وهو ؛ اذهو ةالصلا ف رخآر ةرابطاا ف ثيدح

 فالخ . طابنتسالا قيرطب ماجحلا ةرجأ هئاطع) تابثإ هيف ( هرجأ ادحأ مظي نكي مو ) هلوقو ٠ لوألا فالخم

 صيصنتلا قيرط ىلع كاذب مرجلا اهفف املبق ىتلا ةياورلا
 هجارخ نم هنعاوتقخحم نأ دبا یلاوم ملک نم سپ - ٩ ۳ 34 9 9 ۰ 9۳ تا 1 مس تس 7 اا 000

 اعد » لاق هنع هلا "یضر كلام ن سا نع ليوطلا ديجأ نع 02 ان لح مدااشم سس ۱

 6 متكبر ل ند 66 هيأ ماکو« نيد 3 دم 1 ۰ نیعاص وأ عاصب هل رمآ و اما (مالغ ی 5

 مارلإلا 3 ودعا ف ىلع ,lz نم هنع اوففخ نأ دیملا ىلاوم ملك نم باب ) هلوق

 ۱ ليعامسالا ةياور ىف (سفأ نع لي وطاا دیح نع هلوق ۰ كلذ قيطبال نا اذإ مارلإلا ىلع نوكي نأ لمحو « مل

 نآ مسا و . باب لبق مدقت اک ةبيط وبأ وه ( امالغ ملل ىنلا اعد ) هلوق ۰ , اسنأ تعم ديمح نع » هجولا اذه نم
 ¥ ناك ا دو نب ةصصخم ثيدح نم ینارطلاو نكسلا ناو دمحأ ىور دقف ؛ حیحصلا ىلع عفان ةبيط

 نآ مسا یف ربا دبع نبا کحو . ثيدحلا « هجارخ نع هلأس لس ىنلا ىلإ قلطناف ةبيط وبأ عفان هل لاقي ماجح
 هني دح ا « ةييط ىبأ مسا هنأ ال ةبيط ىبأ نع یور ىعبات ماجحلا ارانيد نال كلذ ىف هومهوو « رائيد هنأ ةبيط

 كلذب و ١ ثيدحلا « يب ىنلا تمجح » لاق ماجحلا ةبيط ىبأ نع ماجحلا رانيد نع ماجحلا ماسب قيرط نم هدنم نبا
 ىف ىوخبلا ركذو . هسفن ةببط وبأ هنأ ال ةيبط ىنأ نع ىوري ماجحلا ارانید نأ ىنكلا ىف کالا دحأ وبأ مزج



 ۳3 ةراچالا باتک _ ۳۹ °

 نبا ركذو , هما فرم ال هنأ حيحصلا : لاقف ىركسعلا امأو « ةرسيم ةبيط ىبأ مسا نأ فيعض دانسإب ةياحصلا

 نم كش ( نيدم وأدم وأ نيعاص وأ عاصب ) هلوق . ةنس نيعبرأو اثالثو ةئام شاع هنأ ءأطوملا» لاجر ىف ءاذحلا

 عويبلا ىف مدقت دقو « دملا رکذل ضرعتي مو اضيأ كدثلا ىلع نيعاص وأ اعاص نايفس ةياور ىف مدقت دقو « ةبعش
 هجام نباو یذمربل جرخأو و عاصلا ىفام نييعت دافأو؛ كش ملو « رک نم عاصب هل أف » ديمح نع كلام ةياور نم

 نم ةبيش ىلأ نبالو . ةيطعلا رشاب نم نييعت دافأف « هرجآ ماجحلا تيطعاف إي ىنلا نما ه لاق ىلع ثيدح نم
 كشلا ف بيسلا وه اذه نأكو < اعاص هنع عضوف لاق « ناعاص لاق ؟ كجارخ رک ماجحلل لاق ب هنأ هجولا اذه

 اذكو « عصآ ةثالث ناك هجا رخ نأ ةبيش ىلأ نبا دنع سبع نبا ثيدح فو « فالخلا عمجت ةياورلا هذهو . ىضاملا
 . هريج ةئالث لاق نم و رسكلا ىغلأ نيعاص لاق نف ةدايزو نيعاص ناك هاب امبنیب عج حص ناف « رباج نع ىلعي فال
 ونب م هيلاومو , هيلاوم ملک » لاقف ديم“ نع رخآ هجو نم بابب لبق هركذ دقو لوعفملا ركذي مل ( هيف ملكو ) هلوق

 اولتق نالف ونب لاقي اک اذاجم ىلاوملا عمج امن ]و ء انه هارت اکدومسم نب ةصيحم مهنم هالومو , حيحصلا ىنع ةثراح

 ةضايب ىنب ىلوم ناف « مو وهف ةضايب ىنب ىلوم هنأ رباج ثيدح ىف عقوام امأو ؛ ادحاو مهنم لتاقلا نوكيو الجر
 دنه وبأ هل لاقي رخآ

 ةيثغلاو ةحئانلا رجآ ريهاربإ رک. املا "ینلا بک صاب - ۰

 نمو « یندلا ةرابلا ضرع اوت اتصح ندرا نإ ءاغبلا ىلع کن ایتف اوه رک الو) ىلاعت هللا لوقو

 مءامإ : مست ايتف دهام لاقو . ( مدد وفغ نیه ادت نم هل ناف نوه رکی

 رشراحلا نب نحرا دبع نب ركب لأ نع بابش نبا نع كلام نع ديس نب ةببتق اشزم -- ۲

 «ةىخبلا رهمو « باکسلا نم نع ىه لب لا لور "نأ » هنع نا ىضر ىراصنألا دوس ىلأ نع ماشه نب
 1 نهاکلا ناواحو

 ىضر دیه ىلأ نع ميزاح ىلأ نع ۹4 i ل# نع م ید ميهاربا 5 0 شی © ۸۳

 « ءامإلا بدك نع هِي یبلا یہ » لاق هنع فا
 [ ۰۳:۸ : ىف هفرط - ۲۲۸۳ ثيدحلا ]

 دقو ةمأ ىغبلا نوک دقف « ىمجو موعو صوصخ ءامالاو ىغبلا نيب ( ءامالاو ىغبلا بسك باب ) هلوق
 ةينازلا یهو ةلوعفم وأ ةلعاف ینعع_ ليعف نزوب ءايلا ديدشتو ةمجعملا ردكو ةدحوملا حتفب ىغبلاو « ةرح نوكت

 هركو) هلو . ةزئاجلا عئاتصلاب ال روجفلاب ةمالا بسك عونمملا نأ ىلع هبن هنأك محلاب فنصلا حرصي لو

 ,« نهاکلاو » دازو هنع مشاه ىبأ قيرط نم ةبيش ىنأ نبا هلصو ( ةينغملاو ةحالا رجآ ) یمخنلا ىأ ( ميهادبا

 رحت وأ ةعونم هيف ةفرحلا تناك ام ىلع لوح ةريره ىبآ ثيدح ىف ىهناا نأ ىلإ رثالا اذهب راشأ ىداخبلا نأكو
 متايتف اوهرکت الو ) لجو زع هللا لوقو ) هلوق . ةيصعملا باكترا نم امهندي ام عماجل عرش عونع مآ ىلإ



 ثيدحلا ۲۲۸6-۲۲۸۲ ٤۹١

 متاح ىبأ نبا یود دقو « لمتسلا ةياور ىف اذه عقو ( کمان کشابتف : دهاجم لاق ةيآلا رخآ ىلإ € ءاغبلا ىلع

 : اوهركنال: لاق ( ءاغبلا ىلع مكتايتف اوهرکت الو ) هلوق ىف لاق سابع نبا نع ةحلط ىبأ نب ىلع قيرط نم

 الو ) هلوت ىف لاق دهاجم نع حیج ىبأ نبا قيرط نم ىريطلاو ديمح نب ديعو وه هجرخأو « انزلا ىلع ماما

 لاقف « دريب تءاجل تنزف انزلاب هل ةمأ مآ بأ نب هللا دبع نأ داذو , انزلا ىلع مءامإ لاق ( کنابتف اوهركت

 نع نايفس ىبأ قيرط نم لس هجرخأ اذهو « تازنف ةعجار انأ ام هقاو : تلاقف « رخآ ىلع فزاف ىعجرا

 یرهزلا نع رمعم نع قازرلا دبع هجرخأ اذكو « ةذاعم تباث نب وربع نع ىرهزلا اهايسو « اعوفرم رباج

 یورو « ةذاعم اهتيمست ىلع وقفت او السم ةمركع قيرط نم متاح ىبأ نبا هجرخأ اذکو » ةليوط ةصق ىف السم

 یدس نإ : تل اقن راصنألا ضعبأ ةمأ ةكيسم ت.اج » لاق ارباج عم هنأ ريب را ی قيرط نم ناسللاو دواد وبأ

 نپعم دازو ىبأ نب هللا دبعل نيتمأ اتناك اعم امجنآ لتاقم معذو ۰ امهيف تلزت اهنأ رهاظلاف « تلزنف ءاغبلا ىلع ینهرکی-

 روصتي ال لاقي نأ لمتحيو « بلاغلا جرخم جرخ لب هل موبفمال ( انصحت ندرأ نا ) ىلاعت هلوقو « نهريغ

 ىف اذه عقو « مءامإ مكتايتف دهاجم لاقو د هلوقو « رايتخالا ماقم ىف ذئنيح نهنال ففعتلا ندري مل اذإ هارکالا

 نع ىبايرفاا ريسفت ىف وهو « ءامالا کتایتف لاق ١ هظفلو دهاجل هيسنب ۾ نک قسنلا هركذو « لمتسملا ةياور

 . انزلا ىلع 4 ءاغبلا یلع مام : لوقي م من اينق اوهرکت الو) ىلاعت هلوق ین دهاجم نع حجت ىبأ نبا نع ءاقرو

 بست رع ىبلا ىف ةريره ىبأ ثيدحو 5 هريغو ىغيلا رپم نع ىبهنلا ق دوعسم یبا ثيدح فنصلا دروأ مث

 ةي افك ديم هيف ام امهحرش نم هلبق ىذلا بابلا فو عويبلا رخاوأ ىف مدقت دقو « ءامإلا

 لختفا بلع بيسإب - ۱
 نع چنان نع كسلا نب هلع نع ميهارإ "نم ”ليعامسإ و ثراولا دبع انث"دح "دسم شو - 4

 ۱ « لحفلا بع نع ملي وا یه لاق امهنع لا یضر رع نا

 نیسلا ناكسإو نيعلا حتفب بسعلاو , هنع ىلا ىف ريع نبا ثيدح هيف دروأ ( لحفلا بسع باب ) هلو

 وأ اسیتوآ المج وأ ناك اسرف ناوبح لک نم ركذلا : لحفلاو « اضيأ بيسملا هل لاقيو ةدحوم هرخآ ىفو نیتلمپلا

 ءام نمم وه ليقف هيف فلتخاو «سيتلا بسع نع ی د ةريره ینا تیدح نم قاسنلا ىور دقو , كلذ ريغ

 عیب نع یبن » لس دنع واج ثيدح لوألا ديؤيو . فنصملا یرج ريخألا یلعو « عاملا ةرجأ لیقو لحفلا

 نما ال ةراجالا ىلع لا ديؤي و « ةعفنم عيب ةراج الا نآل ةراجالا ىلع لملا مدع ىف يرصب سیل و « لما بارض

 بسعأ : «لامفالا د بحاص لاقو « لما بارض رجأ نوهركي | وناکمهنآ باوبأ ةعبدأ لبق ةداتق نع مدقتام

 رودقم الو مواعم الو موقتم ريغ هنال مارح هتراجإو هعيبف ريدقت لک لعو ۰ هب زی الخل هنم یریکا ایسع لجرلا

 ةياورو نیریس ناو نسحلا لوق وهو « ةمولعم ةدم ةراجالا زوج ةلبانحلاو ةيعفاشلل هجو ىفو « همیلست ىلع

 امأو « لوججب دمال عقو اذإ ام ىلع ىلا لمحو « هریغو ىرہبالا اهاوق كلام نع
 ساپ الف ةمولعم ةدم هرجأتسا اذإ

 فالخب هميلست نع زجاع هبحاصو لحفلا ءام انه دوصقملا نال قرفلاب بقعتو « لخنلا حيقلتل راجثتسالا زوجب اک

 ناف ‹ هزاوج ىف فالخ الف كلذ ةيداع امآ و « ررغلا نم هيف امل ردص ام ءارکلاو ءارشلا نع یبلا مث . حيقلتلا



 ةراجالا باتک مب 1۲

 هل ىنلا لاس بالك نم الجر نا د نأ ثيدح نم یذهرالو . زاج طرش ريغب ريعتسملا نم ةيده ريعبلل یدهآ

 ىف نابح نالو « ةمارکلا ىف هل صخرف ۰ مرکنف لحفلا قرطن ان هللا لوسداب : لاقف . ءاهف لحفلا بسع نع

 « دنتسم الب یدزالا حتفلا وبأ هنيلو « عيا دنع ةَقُث یرصب ةفيفخ نون أهدعب ةدحوملا مضي ىتانبلا وه ( محلا

 ىراخبلا خیش ددسم نع ثيدحلا اذه « كردتسملا » ىف ك احلا جرخأ دقو . ثيدحلا اذه ىوس ىراخبلا ىف هل سیلو
 , ىرت  یداخبلا ىف وهو « هک اردتسا ىف مو دقو . یهتنا اثيدح نيبرصبلا زعأ نم ةقث محلا نب ىلع 0 لاق و هيف

 هجرخ مل یراخبلا نا موت عویبلا باتک ىف هر ملامل هنأكو

 اهادحأ تاف اضرأ رجأتسا اذإ ساپ - ۲
 لجألا مامت ىلا هوج رخ نأ لهل سیل : َنيريس نبا لاقو ۶ ۰ ۰ عا ۳

 الج ىلا ةراجإلا ىضمت : ةيواعم "نب ساباو ”نسحلاو "کس لاقو

 هلع ۶ ملا دمع ىلع "كلذ ناکف رطشلاب 0 هلي یبلا یلعآ : رع "نیا لافو
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 » رع مالجأ ىت>» ربع نبا نع رمفان نع

 [ ۲۷۲۲ ۰۲۳۵: ۰۲۳۳۲ ۰۲۲۷ : ىف هفارطأ - ۲۲۸٩ ثيدحلا ]
 بهذو . خسفلا مدع ىلع روپمبا و ؟ال مأ ةراجالا خسفت له ىأ ( امهدحأ تاف اضرأ رجأتسا اذإ باب ) هلق

 اهنع رجأتسملا د تعفتراف احل عسبت ةعفنملاو ةبقرلا كلم ثراولا ناب اوجتحاو ؛ خسفلا ىلإ ثدللاو نويف وكلا
 قاب ةعفنملا كلم ذئنيخ « ةعفنملا بولسم عیب زوج اك ةبقرلا نع كفنت دق ةعفنملا نأب بقعتو « هرجآ ىذلا توم
 نبا لاقو ) هلوق . انه كاذنکف فقولا رظان توم, خسفنت ال ةراجالا نأ ىلع اوقفتا دقو . دقعلا یضتقع رجأتسلل
 مكحلاو نسحلا لاقو ٠ لجالا مام ىلإ ) رجأتسملا اوجرخي ىأ ( هوجرخم نأ ) تيملا لهأ ىأ ( هلهأل سيل نيريس

 ةيواعم نب سايإو نسحلا نع ديمح قيرط نم ةبيش ىب نبا هلصو ( اهلجأ ىلا ةراجإلا ىضمت : ةيواعم نب سايو
 نأ ىلع دوجلا ريخ هلي ینلا ىطعأ ه ريع نبا ثيدح فنصلا دروأ مث . هوح' نيريس.نبأ نع بوبأ قيرط نمو
 هللا ديبع لاقو » هلوق یهو بابلا رخآ ةقلعملا قب رطلا كلذكو « ةعرارملا ف یفوتسم هيلع مالكلا ىتأيسو « اهولمعي
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 ةيري وج هب ثدح اک عفان نع ثيدحلا اذهب ثدح هللا دمبع نأ ديرب « رم مالجأ تح رع نبا نع عفان نع ربع نبا

 یوارلا ليعامسا نإ ىسوم وه « ها ديبع لاقو  لئاقلا : قام_كلا لاق « رع مالچآ ی » هرخآ ىف دازو عفان نع

 نع هل ةياور ال ىسوم نآل جضاو طافف یسوم هنإ هلوق امأف . ةمجرلا لصحت هو « هثیدح ةمنت نم وهو ةءريوج نع

 نم لس هلصو دقو « هتان قاس قیلعت وهو , یداخیلا وه هللا دبع لاقو » لثاقلاو المأ رمع نب هللا ديبع

 دار | ناو وفا هو امآ و  ءاحيرأو هایت ىلإ مالجأ ىتح » اهرخآ ىف لاقو عفان نع قرط

 هب و » هلوق اذکو « حيحصف هريغ ةباور نم نکل | وز قف هنأ دارأ ناو , طلغ هنأ تندب دقف هب ثدح هنأ هب

 , كلذ ىف رهاظ وهو ؛ نيرجاتملا دحأ توم ةراجالا خسف مدع ىلع لالدتسالا انه هنم ضرغلاو « ةجرتلا لصحت

 عرازلا ءارك ىف ربع نبأ ثيدح هيفركذو « و ی هلا دعب ةراجالا ددچ نوي امان نأركذي لو د هلوقب هيلا زاشأ دقو

 ىلاعت هللا ءاش نا اضيأ ةعرازلا ىف امهحرش ىف أيسو هنع یہنلا ىف جدخ نبا عفار ثيدحو

 « ةلودوم ةيقبلاو ةسمخ اهم قاعملا , اثیدح نيثالث ىلع ةءرفرالا ثیداحالا نم ةراجالا باک لمتشا ( ةماخ )

 ق ةريره ىلأ ردح نوت اب رخت ىلع ملم هقفا و , ةصلاخ ةدقبلاو اثيدح رشع ةتس ىم امفو هيف ابنم رركملا

 « هللا بانك ارجأ هيلع متذخأ ام قحأ د سابع نا ثيدحو « میط و رش دنع نوبلسلا » ثيدحو « ملا یعر

 هلاحبس هللاو . | راع نام یا و احلا نع زا نم هلو لحفلا بسع نع ىلا ىف ربع نیا ثددحو

 لعأ ىلاعتو



 لا وحلا باتک- م۸ و7

 ةلاوحلا باتک - ۸
 اولا ىف مجرب لهو . اولا ساب -۱

 ”لعأو ناکی شل :جراختب : ساب "نا لاقو . زاج ال هيلع لا موي ناكاذإ : ةداتة و نسحلا لاقو

 هبحاص ىلع مجرب ملا هدحأل یوت ناف ید اذهو انيڪ اذه دخایف تارا

 يضر ةريره ىلأ نع جرعالا نع دان”زلا ىبأ نع كلام انبخأ سوب ن هللا دبع ازم -- ۷

 « میت لس ىلع < دحا عسبتا اذاز 23 ینفلا لطم » لاق ملا لوسر نأ هنع هلل

 [ ۲:۰۰ و ۲۲۸۸ : ىف هافرط - ۲۲۸۷ ثيدحلا ]

 باتک ) ًةلمسبلا دعب یمتسلا و ىنسنلا دازو , رثكالا اذنك (ةلاوحلا باب . میحرلا نمحرلا هللا مسب ) هلوق

 لقتنا اذإ دهعلا نع لاح لوقت « لولا نم وأ ليوحتلا نم ةقتشم سکت دقو .احلا حتفب ةلاوحلاو . ( ةلاوحلا

 نم یتلتساف هيف صخر ندب نيد عسب ىف له اوفلتخاو . ةمذ ىلإ ةمذ نم نيد لقت ءابقفلا دنع یهو . الوثح هلع

 الب ليحنأ اضر اهتم ىف طرتشيو . لقتسم فافرإ دقع یه ليقو ؟ ءافيتسا یه وأ , نيدلاب نيدلا عیب نع یہا

 نآو « تافصلا ىف نيقحلا لثامت اضيأ طرتشپ و . ذش ضعب دنع هيلع لاحلاو « شکالا دنع لاتحلاو « فالخ

 عجري لهد) هلق . فوتسي نأ لبق ماعط عیب هن ال ماعطلا ىف اهمذمو نیدقنل امصخ نم مهنمو . مولعم ءیش ىف نوکی

 لاحم ا ىأ ( ناکاذ] ةداتقو نسحلا لاو ) هلق ؟ زئاج وأ مزال دقع یه له ابف فالخ ىلإ ةراشإ اذه (ةلاوحلا ىف

 هجرخأ رثآلا اذهو . عجرب نأ هلف اسلفم ناكاذإ هنأ هموهفمو « عوجر الب ىأ ( زاج ايلم هيلع لاحأ موي ) هيلع

 ىلع لاتحا لجر نع الئس امهنأ نسحلاو ةداتف نع ةبورع ىبأ نب ديعس قيرط نم هل ظفللاو مرثألاو ةبيش ىلأ نبا

 سالفاب لاتحا ملعب مل اذإ اب دمحأ هديقو . مجرب نأ هل سيلف هيلع لاتحا موب ايلم ناك نا : الات « سلفاف لجر

 عمجري الف سلفلاب اماو توملاب عجري ىروثلا نعو . هيلع لاحا تام اذإ الإ عجريال محلا نعو . هيلع لاحا

 ريسغب عجر الو تام وأ شاع ءاوس اقلطم سلفلاب عجري : ةفينح وبأ لاقو . هيلع لاحلاو ليحلا رضحم الإ
 : رفزو حيرشو نسحلا لاقو . كلذب هبلعب لو هيلع لاحلا سلف مع نأك هرغ نإ الإ عجریال : كلام لاتو . سلفلا

 بهذو . ةلاوحلا باتك ىف ةلافكلا باوبأ ىراخبلا لاخدا رعش هبو « ءاش امأ لع عجريف ةلافكلاكةلاوحلا

 ىلع هتبثأو ىنع هقح تلوح ینآ ربأو هتلحأ لجرلا لوق ىنعم نأب ىعفاشلا جتحاو : اقلطم عوجرلا مدع ىلإ روهمبا

 «یوت ال اهحاص عجرد ةلافكلا قل ةلاولا یف لاق هنآ ناكع تیدح هلوقل جتحا نسحلا نب دمع نأ رکذو . یریغ

 نيب و هنیب عطقنم هتك فورعم زخآ نع لوپج لجر نع هرکذف هدانس) نع هتل أسف لاق« راسم ىلع » كاله ال ىأ

 ةيواعم نع رفعج نب دیلخ نع ةبعش هاور ام ىلإ كلذب ىعفاش» راشآ قبلا لاق « هجوآ نم هب جاجتحالا لطیف ناع

 دقو « اعوف م كلذ عم ثيدحلا سيلو « نایعو ةرق نب ةيواعم نيب عاطقنالاو ديلخ لووجلاف « ناثع نع ةرق نا
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 ةبيش ىبأ نبا هلصو ( خلا ناكيرشلا جراختي سابع نبا لاتو ) هلق . ةلافكلا وأ ةلاوحلا ىف وه له هوار كش
 واولا رسكو ةانثملا حتفب «یوت » هلوقو « نیدلا ءاوتسا عم ىضارتلاب كلذ عقو اذإ ام هلع نيتلا نبا لاق « هانعع
 نا عوجرال كلذ لك نف ةنيب ال ثيح فلحيف دححي وأ تومي وأ نيدلا هيلع نم سلفي نأ دارملاو « كله ىأ
 « هدي ىف تفلتف انيع ىرتشا ول اك هنامض ىف وپف كلبف كلذب ىضر نم نأ هبجوو : رينملا نبا لاق « نيدلاب ىضد
 شعب نود مهضعب دی ىف وهو لام ءاكرش وأ ةثرو نيب ناكاذإ : دميع وبأ لاقو ؛ كلذب ةلاوحلا ىراخبلا قلأو

 ربع نيا هاورو  ةريره ىبأ نع مام هاور دق ( ةريره ىبأ نع جرعألا نع ) هلوق ۰ مهيب هوعيابقي نأ سأب الف
 لطاا » هجام ناو ىاسنلا دنع دانزلا ىب أ نع ةئيمع نا ةياود ىف (لظ ىنغلا لطم ) هلو . ةرب ره نآ عم رباجو
 نع مامه قيرط نم قزوجلا هاور دقو « لطاا نع ريفنتلا ىف ةغلابملا كلذ قلطأ و « لظلا نم هنأ ىنعملاو « ىنغلا ملظ
 ةديدحلا تاطم : سراف نبا لاق ؛ دملا لطلا لصأو « هلبق ىذلا رسفي وهو « ىنغلا لطم لظاا نم نا » ظفلب ةريره ىنأ
 . رذع ريغب هژادآ قحتسا ام ريخأت انه دارملاو « ةعفادملا لطملا : ىرهزالا لاو « لوطتل امتددم اذإ الطم املطمأ
 لهو . هيف ثحبلا قأسم اي اریقف ناك ولو هرخأف ءادآلا ىلع ردق نم انه هب داراا نكلو هعيرفت ىف فلتخم ىنذلاو

 راك أ قلطأ ؟ الثم بسکشلاب هليصحت ىلع رداق هنک-ا هدنع ارضاح هيلع قحتسا ىذلا ردقلا سيل نم لطملاب فصت
 بیس بجو نبدا لصأ نوکی نأ نيب نورخآ لصفو « اقلطم بوجولاب مهضعب حرصو « بوجولا مدع ةيعفاشلا
 ىنغلا ىلع مرحي هنأ ىنعملاو « رووجلا دنع لعامل ردصملا ةفاضإ نم وه « ىنغلا لطم د هلوقو « الف الإو بجيف هب ىصعإ
 ءافو بحي هنأ ىنعملاو « لوعفلل ردصملا ةفاضإ نم وه ليقو « رجاعلا فالخم هقاقحتسا دعب نيدلاب لطم نآ رداقل
 ريقفلا قح ىف وبف یفلا قح ىف كلذك ناك اذا و « هنع هقح ريخأتل ايدس هانغ نوكي الو ايذغ هقحتسم ناك ولو نيدلا
 ىوونلا لاق امةغللاو ةياورلا ىف رومشلا (عبتيلف ءىلد ىلع کدحآ عبتأ اذاف) هلوق ۰ لب وأتلا اذه دعب ىنخ الو « ىلوأ
 هعبت أ قحب لجرلا تعبت لوقت « معيلف لعأ اذإ لمم لوهجللل ءانبلا ىلع وهو « میتیلف » فو « عسبتأ » ىف ةانثملا ناكسإ
 ا جيجا دنع هلعاف مسي مل ام اينيم ءاتلا نوکسو ةزمحلا مضبف عسبتأ امأ : ىطرقلا لاقو « هتبلط اذإ حتفلاب ةعابت

 عیتآ ىلع قافتالا نم هاعدا امو ىنا دوجآ لوالاو « دیدشت) اب مهضعب هديقو « فیفختلا ىلع شک الف عسبتيلف
 ىأ « عبتيلف عبتأ » هلوق ینعمو « فیفختلا باوصلاو ءاتلا ديدشتب هنولوقب نيثدحلا رثكأ نا : ىباطخلا لوق هدر

 نم هلثم قببلا جرخآ و « دانزلا بأ نع یروثلا نایفس نع عیکو نع دحآ ظفلا اذهب هاور دقو « لتحیلف ليحأ
 نا ها ورو « هارت اک هب درفت لو ‹ كلذب ىلعي درفت ىلا راشأو هيب ا ںرع دان رلا ىبأ نع روصنم نب ىلعي قدرط

 زمهملاب « ءىلملاو » , فالخ الب ءاتلا ددشتب اذهو « هعيتاف "یلم ىلع غا دو ظفلب رع نبا ثيدح نم هجام

 یضتقاف  ىنعمو اظفل ىنغلاك ىلملا : نامركلا لاقو ۰ ام راص ىأ ماللا مضب لجرلا وام لاقي ءالملا نم ذ وخأم
 ىف ملا و ؛ هلبس دقف اهكرتب هاود نمو زمحلاب لصالا ىف هنا ىباطخلا لاق دقف كلذك سيلو . زمه ريغب هنأ
 هلح و ذاش وهو داشراو ةحابا سمآ وه لیقو < عاجالا هيف لقن نم موو « روما دنع بایحتسالل عسلیلف هلوق

 * ام ىلع هقحت ليحأ نمو ه قرلا ةرابعو « هرهاظ ىلع یهاظا لمأ و ريرج ناو روث وبأو ةلبانحلا رثكأ
 قلعتال ناتلج امبنأو « عبتأ اذاو » تاياورلا ىف رهشالا نأ یعفارلا یعدا ( هیبنت ) . « لاتح نأ هيلع بجاوف
 ىف ءافلاب هناف انه یراخبلا ميم ىف امع لفغو « واولاب الا دري مل هنأ نيرخأتملا ضعب معزو « ىرخالاب اهادحال

 ىرابلا حف « ع ج٩ - م
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 ناف « هيلع هنيدي لاتح نم لبةءلف الظ لطملا ناك اذا ىأ , ةلا وحلا لوبقل ةلعلا و ةئطوتلاكو هو « تاياورلا عسمج

 لاق نکل هدعب ینلا بابلا ف یراخبلا اذكر واولاب ملم هاور معن . لطع الف لظاا نع زرتع نا هنأش نم نمؤملا

 ال ءىلملا ىلع ةلاوحلا لوبق ىغبني هنأب هبقع لظ ىنغلا لطم نأ ىلع لد ام هنأ ایلبق ىتلل ةلمجلا ةيسانمو < عببتأ نمود

 لوبق ىف ليحنا نود لاتحلا ىلع ةلس هيلع لاحا ةبلاط» نوکت دق هناف . لطملاب لصاحلا ملظلا عفد نم اهلوبق ىف

 روج لاف ؟ ال مآ ةريبك | دمع هلع دعي له فلتخاو , لطلا نع رجزلا ثيدحلا ىفو < طلا نع هفك ىلع ةناعا ةلاوحلا

 « راركشلا طارتشا انبهذم یضتقم ىوونلا لاق ؟ ال مأ ةدحاو ةرم هلطم هقسف تبش له نكل « قسفي هلعاف نأ ىلع

 هثادأ نع رذعلا ءافتباو هلط دعب قلا حنم نا لدتساو « همدع انيهذم یضتقم ناب « جابملا حرش د یف ىبسلا هدرو

 هيلع کی ال من . د رکشلا امف طرتشيال ةريبكلاو « ةريبك هنوکی رعشي ادلظ هتيمستو « ةرييكب صغلاو بصغل اك

 رعشي یذلاف ؟ ال مأ بلطلا لبق ةردقلا عم ريخأتلاب قسفي له اوفلتخاو . یبتنا هرذع مدع ربظي نأ دعب الإ كاذب

 هتجوزل جوزلاك قح همزا م لک لطلا ف لخديو « هب رعشي لطلا نال بلطلا ىلع فقوتلا بابلا ثيدح هب

 وهو « مظلا ىف لخدال .ادآلا نع زجاعلا نأ ىلع هب لدتساو « ىكعلابو هتيعرل مک احم لاو هديعل ديسلاو

 نمو ؛ ةفصلا كل: ءافتنا دنع تاذلا نع محلا ىف ىلع لدي تاذلا تافص نم ةفصب محلا قيلعت نال مووفملا قب رطب

 وه لهو ءرلظلا ىف لخديال هنع بئاغ هلام ىذلا ىنفلا نأ ىلعو « الطام ىمسي ال زجاملا نأب باجأ موبفملاب لقي م

 ءارقفلا موس نم هؤاطعإ زوحب ةلاحلا كلت ىف هنال ىناثلا رهظأللا ؟ ین كسلا ف وه سيل وأ ىنغلا مومع نم صوصخم

 لاق « رسوب ىتح بلاطي الو سبحي ال رسمملا نأ هنم طبفتساو . كلذ مپ | اينغ مكمملا ىف ناك ولف « ةاكرلا نم

 . هسيحي نأ هل : ءایلعلا ضعب لاقو . هزجعل ماظب سيل هنأ ضرفلاو « الاظ ناكل هتذخاؤم تزاج ول : یمفاشلا

 سلف وأ ترك ثداح ثودحب ضيقلا رذعت مث تحص اذإ ةلاوحلا نأ ىلع هب لدتساو . همزالب نأ هل : نورخآ لاقو

طرش اللف ' ةدئاف ىنغلا طارتشال نكي مل عوجرلا هل ناك ول هنآل « لمحملا ىلع عوجرلا لاتحملل نكي مل
 لقتنا هنأ لع ت

 ةيفنحا لاقو . عوجر هل سيلف نيدلا بحاص در ىف ضوعلا فلت مث ضوعب هنيد نع هضوع ول اک هل عوجرال الاقتنا

 قیرط لكب هيلا لصوتلاو نيدلا عفدب همازلإو لطامملا ةمزالم ىلع هب لدتساو « نايضلاب ه وجشو « رذعتلا دنع عجري

 هبو « ثيدحلا ىف ركذي مل هنوكل هيلع لاحلا نود لاتحلاو لیحا ىضر رابتعا ىلع هب لدتساو « اربق هنم هذخأو

 ةعطاقلا بابسألا كرت ىلإ داشرالا هيفو  ةيعفاشلا نم ىرخطضصالا لاق هبو « اضيأ طرتشي ةيفنحلا نعو . روهجلا لاق

 كلذ ىلإ ىدؤت یهو ةلطاملا نع رجز هنال بولقلا عامتجال

 ذر ل سیف لم ىلع لاحأ اذإ ساپ - ۲
 "یر عرب ره نآ نع . جرعألا نع ناوک د نبا نع ا ان دح فّسو ن دع( ی بس ۲۲۸۸

 « مبتیلف حلم ىلع عيت نمو« زظ ئت لطم » لاف و یبلا نع نع ا

 اج لجو ىلع تنبل نی لاحأ نإ سیصاپ - ۳

  هنع لا يضر عوک ألا نب َةَلَس نع ديبعأ ىلأ نب ديزي ان دح ميهاربإ نب کلا شرم - ۸۹



 ها ۲۲۸۹ ثيدحلا
 ی ا ري ا

 : لاق . ال : اولاق ؟"نید هيلع له : لاقف ء الع لص : اولاقف ةزانم نأ ذإ مع وللا دنع ولج تكد لاق
 ەھ

 هيلع له : لاق . املع لص ها لوسرای : اولا یرخآ ةزان2 ىنا م هب لصف ال : اولا ؟ ًائيش كرت لبف

 .اهملع لص : اولاقف ةثناثلاب ی 7 اهيلع یلصف . ريان ةثالث . اولاق ؟ عيش كر لذ: ا . من : ليق ؟ د

 لاق . کبحاص ل را 2 : اولاق ؟ ند هيلع لېف : لاق . ال : اولاق ؟ ايش كرك له : لاق

 « هيلع لصف هند عو هللا لوس راي هيلع ءلص : ةداتق و

 [ ۲۲۹۰ ىف هفرط ۲۲۸۹ ثيدحلا ]

 .رذ ىبأ دنع تبث اذک ( در هل سیاف .یلم ىلع لاحأ اذإو « زاج لجر ىلع تمملا نيد لاحأ نا باب ) هلو

 نر دسم نع « لظ ىنغلا لطم ه ةريره ىنأ ثيدح هيفو : درفم باب ىف بابلا ىلع هريغ دنع ةمدقم ةيناثلا ةمجرتلاو

 دوهمجلل قفاوم كلذ ىف هنأب رعشب وهو ؛ ةضاو ةجرتلل هتبسانمو « دانزلا ىبأ نع ىروثلا وهو نايفس نع فسوي

 ةياور ىف تتي قيرطلا هذه ی وبأ ركذ دقو . هلبق ىذلا یف كلذ ثحايم تمدقت دقو ؛ عوجرلا مدع لع

 اضيأ تتيثو : تلق . ىراخبلا نع ركاش نب داح اهاور دقو لاق . یوملا دنع ةن م ابنآ و « ىريرفلا نع ىميعنلا

 سلا عمينص ديؤيو . ىراخبلا نع ىنسنلا لقعم نب مهاربا اضيأ اهاورو « یربرفا نع یزورلا ديز ىلأ دنع

 هعنصام ناك ولف « مجرب نأ هل سيلف انيد تيم نع لفكت نم باب » ةلس ثيدحل بإوبأ دعب مجرت هنأ هعبت نمو

 دبع نيبو هيب ةبارق ال فسوب نب دمع لوالا : ( نابت ) ٠ دحاو ثيدحل ةمجرتلا ررك دق ناکا اظوفم رذ وبآ

 فسوب نیا وه هللا دبعو « یروثلا نایفسبحاص ىبايرفلا ناثع نب دقاو نب فسوي نبا وه دمحف « فسوب نب هللا
 لاطب نبا لاق : ىتاثلا . لعآ هقاو نايفس یسینتلا الو اكلام ىبايرفلا قلي مو ‹ كلام بحاص یسینتلا هللا دبع نبا

 ضعب دنع نامضلاو ةلاوملا نآل ناضلا ف وهو ةءلس ثيدح لخدأ مث « تيملا نيد لاحأ نا » لاقف ةلا و اب مجرت امنا

 ناضلاو ‹« رخآ لجر ةمذ ىلإ لجر ةمذ 7 امهنم لک نوک ىف نامظتنب امنال روث وأ بهذ هملا و نایراقتم ءاملعلا
 ةلافكلاب كلذ دعب هل مجرت دقو : تلق . ءاوس ةلاوحلاك راصف 1 ةمذ ىلإ تساا ةهذ ىف ام لقن ثيدحلا اذه ىف

 نم مك احلاو ؛ هدعب ىذلا ىلع الو را هذه بحاص مسا ىلع فقأ أمل ( ةزانحي ىتأ اذإ ) هلوق . ربا رهاظ ىلع

 لوسر انذآ مث لي ریج ماقم دنع زئانجلا عضوت ثبح 00 و هانظفح و هانفکو هالسغف لجر تام » رباج ثيدح

 ۱ aE سلا ولا ام a دانش ( نيد هيلع له لاقف ) هلوق < « هب ملي هللا

 ىلص ءافو هنيدل كرت هنأ ثدح ناف ؟ ءاضق هنيدل كرت له ناف هيلع ىوتملا لجرلاب یت ناك ق هللا لور

 مث) هلق ۰ حوتفلا هيلع هللا حتف نأ دعب كلذ كرت هنأ هيف نيبو . ثيدحلا « کبحاص ىلع اولص : نيملسملل لاقالا و هيلع

 « نيد هيلع سيل و الام كرتي مل لوألا « عبار لاح كرتو ةثالث لاوحأ ثيدحلا اذه ىف ركذ ( ىرخأ ةزانحي ىتأ

 نأ هنکح اذهو « لام هلو هيلع نيدال نم عبارلاو ءهل ءافو الو نيد هيلع كلاثلاو « ءافو هاو نید لغ قالا

 دنع رباج ثيدح ىف ( ريناند ةثالث ) هلو ٠ | ريثك ناك هن وكل لب مقي م هنوکل ال ركذي | هنأكو « اضيأ هيلع ىلصي
 ءاممأ تبدح نم ىناريطلا جرحا كلذكو هوحن راج نع رخآ هجو نم دواد وبأ دراو » نا راتید ۲ کالا



 ةلاوحلا باتک - م 1۸
 ناك وأ « هاغلأ نارانید لاق نهو رسکلا رج ةثالث لاق نف . ارطشو نیرانید اناک امهناب امہنیب عمجيو « ديزي تنب

 رايتعابف نارانيد لاق نمو لصألا رابتعابف ةئالث لاق نف « نارانيد هيلع قبو ادانید هتوم لبق ىفوف ةثالث امهلصأ

 نرائند نود اذهو  امهرد رشع ةيناع 8 ةداتق ىلأ تیدح نم هجام نبا دنع عقوو قيأأ لوالاو « نيدلا نم قب أم

 لص : ةداتق وبأ لاقف ) هلوق . ددعتلاب تبث نإ عمجو «نيمهرد » ىردخلا ديعس ىبأ ثيدح نم قزملا رصتخ فو

 انأو ةداتق وأ لاقف ١ هسفن ةدانق أ ثيدح نم هجأم نبا باور قو (هماع ىلصف , هنيد ؟للعو , هللا لوسر اب هياع

 لعجل « هيلع ىلصق , معن لاق ؟ ءىرب امہنم تمااو كلام فو كيلع امه لاقف » رباج ثيدح ىف کاملا داز « هب لفكتأ
 لوسد اي امهتيضق دق : لاق نأ كلذ رخآ ناك ىتح ؟ نادانیدلا تعنص ام : لوقي ةداتق اب قل اذإ تلي هللا لوسر
 ناک» ىلع ثيدح نم ىنطق رادلایورف ؛ ىرخأ ةرم ةصقلا هذه تعقو دقو « هدلج هيلع تدرب نيح نآلا : لاق « هللا

 ناو « فكن يد هيلع لبق ناف « هنيد نع لأسيو « لجرلا لمع نم ۔یش نع لأسي مل ةزانجب ىتأ اذإ ےب هلا لوسر :
 : ىلع لاقف هنع لدعف , نارانيد : اولاقف نيد هيلع له لأس ربكسل ماق ايلف « ةزانجي ىتاف . ىلص نيد هيلع سیل ليق
 لاق . ثيدحلا « كناهر هللا كفو اريخ هللا كازج ىلعل لاق مث . هيلع لصف ؛ امبنم ءىرب وهو هللا لوسد اي ىلع امه

 امإ لات نإ عجري نأ هل كلام نعو . تيملا لام ف هل عوجر الو ةلافكلا هذه ةم ىلإ روپمبا بهذ : لاطب نبا
 زاج ءافو تيملا كرت نإ ةفينح ىبأ نعو « هل عوجد الف كاذب نماضلا ٍلعو لام تيملل نكي مل اذاف « عجرأل تن
 ةن وعصب راعشإ ثيدحلا اذه و . روبمجلل ةجح ثيدحلا اذهو . كلذ حصي مل ءافو كرتي مل ناو « كرت ام ردقب نامضلا

 ىف نيد هيلع نم ىلع ةالصلا قلب هکرت ىف ةمكسملا ىلع مالكلا ىنأيسو . ةرورض نمالا هلمحت یغینبال هنأو نيدلا مآ

 ةالصا بوجو ثيدحلا ىفو . ىلاعت هللا ءاش نإ باوبأ ةعبرأ دعب ةريره ىبأ ثيدح ىلع مالكلا دنع مالا لوأ
 هعضوم ىف كلذ ىف ثحبلا مدقت دقو « ةزانجلا ىلع



E ۲۲۹۱-۲۲۹۰ ثيدحلا 

 ةلافكلا باتک - ۳۹
 اهريغو نادب لا نوي لاو ضزرقلا ىف ةلافكلا بيسإب- ١

 قب هنع هللا ىصر رم "نا » هيبأ نع ىاسألا ورع نب ةرح نب ردت نع دانا و | لاقو - ۲۱۳۹۰

eدق رم ناکو « "رم ىلع مدق یتح هال لجرلا نم ةزمح "ذخاف « هتأرما ا  

 « ةلاوجلاب ءرذعو « مه دصف « قدلج ةئام هدلج

 م راشم مهلفكو وبا « و مهبتتسا : نشد رمل ىف دومسم ن هللا دپا ثعشألاو ”ريرج لاقو

 2 شی مما لاقو . هيلع یشالف تاف رس ةنب لفك اذإ دا لاقو

 ىلأ نع نمره ره نب زب نر ر دبع نع ةمير ن و "كيال لاقو : هللا دبع وبا لاق ۱

 نأ ليئارسإ ىنب ضمب لأس ليئارسإ ىنب نم الجر رک ذ هنأ قي لا لوسر نع » هنع هللا یمر ةرره
 للاب نك" لاق « لیفگلاب ینتئاف : لاق . ادیب لب نکلاف « مدهشأ هاش یا: لاقف اید اأ هب
 ا سلا مت جاح یفقف ربا ىف حرف. یکم لجأ ىلع هلا اهسفدف ء .تقدص : لاق . اليفك

 ىلإ هنم ةفيحو رافد ةفلأ امف لخدأف اه" 0 ”ةبشخ داف ء اكلم دم 7 لجأ ىذلا ل هيلع مدنی

 رانبو فلأ الف " تل تك ی 0 ”كنإ مج | : لاقف رحبلا ىلا اهب ا 5 1 2 وم ججز 1 هات

 . كلذب یضرف ءاديبش واب ىف 1 ىنلأسو . كب یضّرف «الیفک هاب نک تلقف الیفک ىنلأسف

 كاي قع رحبلا ىف ام ىرف . اهكع دوتسأ یو. را ذ هل ىذلا هيلا تسا اک ع دجأ نأ تٴدہج ىفإو

 اکل راغی ها ناك ىذلا لجرا ج «ه لب ىلإ جرم ابك سس سیالی "لا ذ ف وهو فرصنا ما هی

 ىذلا مردف مث ةفيحصلاو لالا دّجو اهرشن امف « ابطح ءلهأل اه ذخأو « لا اهيف ىتلا ةبشحلاب اذاف « هلام ءاج دق

 اکرم تادجو اف تل ام كيتال بكرم ٍبلط ىف ادهاج " تازام لاو : لاتف رانبد رفلألاب اف فلسا ناك

 . هيف تاج ىذلا لبق اکرم آی كرر هخأ : لاق ؟ شب ىلإ تاب تنك له : لاق . هيف ”تيتأ ىذلا لبق

 » ًادشار رانيدلا فلالاب فرصناف « ةبشللا ىف نشب ىذلا كنع ىّدأدن ا "ناف : لاق

 صاخلا ىلع ماعلا فطع نم ضرقلا دعي نوبدلا رکذ (اهريغو نادبالاب نويدلا و ضرقلا ىف ةلافكلا باب) هلق

 قيرط نم ىواحطلا اهجرخأ ةصق نم رصتخ وه (حلا دانزلا وبأ لاو ) هلوق . لاومالا نادبألا ريغب دارلاو



 4غ
 ةلافكلا باتک مو

 دک ییادح یآ ىنثدح د دائزلا ىبأ نب نحرلا دبع
 هثعب باطلا نب ربع نأ هيبأ نع ىلسالا ورع نب ةزمح نب

 نع ةزح لأسف « كنب لام قدص تنأ لب : لوقت ةأرملا اذار ءكالوم لام قدص : ةأ مال لوقي لجر اذاف , ةقدصال

 نم ثرو مث هنأ عا هتقاعأف اد و تدلوف اهل ةيراج ىلع عقو هنأ و ةارلا كلت جوز لجرلا كلذ نأ ربخأف اھا

 لاق . اجر هيلع رب مو ةئام هدلخ ربع ىلا عفر هرم نا : ءاملا لهآ هل لاقف ؛ كنجرأل : لجرلل ةزمح لاةف ءالام همأ

 هلال مجرلا هنع رع أرد اعاو ۾ مرق عم كاذب رع مهقدصف هلأسف ردع ىلع مدق ىتح المك لجرلاب ةرح ذخأف

 مو هلعف دقو یا یلسالا ورع نب ةزح ناف نادبالاب ةلافكلا ةبعورشم ةصقلا هذه نء دفتساو « ةلاوجلاب هرذع

 هيفو : لاق . نيتلا نبا هلاق كلذب هرزع هنأ رهاظلاف لجرلل رع دلج اءأو . ذئنيح ةباحصلا ةرثك عم ربع هيلع ركي

 ةجح الف حیعت عوفرم هضراع یاحص لعف هنأب بقعتو . دحلا ردق رب زعتلا ىف مامالا ةزواجم ىف كلام بهذمل دهاش

 ناک ناو مجد املاء ناک نا نصحا ینازلا نأ ربع بهذم لعلف ار زعت كلذ هدلج هن اب حيرصتلا هيف سيلف اضيأو هيف

 دوءسم نب هللا دبعا ) ىدننكلا سيق نبا ىأ ( ثعشالاو ) ىلجبلا هتل دبع نبا ىأ ( ريرج لاتو ) هلق ۰ دلج الماج

رمتخم اضرآ !ذهو ( مرتاشع ميلفكو او aê) » ممافکو میملتسا : نيدترملا ىف
 نع الوطب يتلا ابجرخأ ةصق نم 

 یا هنأ هريخاف لجر ماق لس الف « دوعسم ن هلأ دبع عم ةأدغلا تملص : لاق برضم نب ةثراح نع قع) ىنأ قيرط

 ةحاوألا نباب ىلع : هللا دبع لاقق ؛ هللا لوسر ةيلسم نأ دیشب ةحاوناا نب هللا دبع نذوم عمسف ةفيدح ىنب دجسم ىلإ

 هياع راشأف رفنا كتل وأ ىف سانلا راع

 . مرئاشع ميافكو اوباتف ؛ مرئاشع مہافکو مملتسا لب : الاةف ثعشالاو ريرج ماقف , مرلتقب متاح نب ىدع

 : ريئملا نا لاق . الجر نيعبسو ةئثام تناکنروک ذلا ةدع نأ مزاح 5 نب سيق قي رط نم ةبيش یآ نبا یورو

 لاق سفنلاب ةلافدكلاو . ىلوالا قيرطب دودحلا ىف نادبألاب ةلافكلا نم نويدلا ىف نادب اب ةلافكسلا ىراخبلا ذخآ

 فالخب ليفكلا ىلع دح ال نأ تام وأ باغ اذإ صاصق وأ دع لوفکلا نأ ام لاق نم فلتخ مو روجلا اهب

 تاياورلا رثكأىف عقو : (هیبلت) . هلثم لالا بحاص ىلع هل بجو لاملا ىدأ اذإ لیفکلا نأ اهني قرفلا و« نيذلا

ةانثم ريغب « اوف ه٠ سودبعو ىبباقااو ىليصالا ةياور ىف عقوو ةبوتلا نم « اوباتف » رثآلا اذه ىف
 لاق « فلالا لبق 

 دسفب الف أوعجرف ىنعمب یهو ةدودم ةزمهم « اوبآف » هنأ ىل ربظي ىنلاو : تاق . ىنعبلل دسم مو وهو : ضايع

 هلصو ( نمضي محلا لاقو ؛ هياع .ىشالف تاف سفنب لفکت اذا ) ناملس ىبأ نبا ىأ ( داحلاقو ) لق . نما

 لالا نيدلا نيب لصفي كلام بحاص ماقلا نبا نعو « روبجلا لاق كلذبو او دامح نع ةبعش قيراط نم مرئألا

 رفعج ىنأدح ثلا لاقو ) هلوق . ال مآ کردال مدق ول ناكاذإ ام نيب لجولا ىف لصفيو لاحلا ىف مرغيف لجؤملاو

 ق ةراجتلا باب د ىف مدت دو ۾ ثلا ینلدح خاص نب هللا دبع انثدح » ی افصاا ةخسن ىف انه عقو )خا ةعيب ر نإ

 وبآ هلصوو «هب سال ىتثدح خاص نب هللا دبع ىنثدح » یراخبلا لاق « هرخآ ىف هالصو تقولا ابأو رذ ابآ نأ « رحبلا

يع انثدح ىناتسجسلا باطخلا نب رمع انٹدح ناسغ نب دم انئادحو فيصو نب ىلع هخش نع هتباور نه انه رذ
 هللا د

 نب هللا دبع درفني ملو « ةاكزلا باتكن م « رحبلا نم جرختسیام باب » ىف دانسالا اذهب هلصو كلذكو « هب حلاص نبا

 مهلك دوصنم نب دواد قي رط نم قئاسفلاو « سا ىلأ ني مدآو ىلد نب مصاع قيرط نم ليعامسالا هجرخآ دقف حلاص

 اهقلع ةريره ىبأ نع ىرخأ قيرط هلو , اضيأ بلا نع دم نإ سن وب نعدحأ مامإلا هجرخأو « كيللا نع

 كي“ اا

 | مث « ةحاونلا نبا قنع برضف بهك ب ةظرق أف . م ءى « هباعصأو
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 ناو « درفلا بدآلا » ىف ایلصوو « ةرب ره نأ نع هيبأ نع ةبلس فأ نب رمع قي رط نم ناذگتسالا باتکی ف فتصلا

 فلأ هفلسب نأ ليئارسإ ىب ضعب لأس ليئارسإ یب نم الجر ركذ هنأ ) دلو . هجولا اذه نم هحبح ىف نابح

 مسا ىلع فقأ لو« لیفکب لجرلا هاتأ اذإ سانلا فلسي ناكل يئارسإ ىب نم الجر نأ ه ةلس ىبأ ةياور ىف ( رانید

 دبع نع لوم هيف هل دانساب ىزيجلا عسبرلا نب دمحم ءرمدم اولزن نيذلا ةباحصلا دنسم » ىف تيأر نكل « لجرلا اذه

 ؟ كب ليما نم لاقف « لجأ ىلا رانید فاأ یفلسا هل لاقف ىشاجالا ىلا ءاج الجر نا » هعفري صاعلا نب وربع نب هللا

 هتسيخل هيلا جورخلا دارأ لجالا غلب الف « ةراجت ىف- اهب رفاس ىأ - لجرلا اهب برضف « فلالا ءاطعأف , هللا : لاق

 زوجيف « ىثاجنلا وه ضرقأ ینلا نأ هنم اندفتساو « ةريره ىبأ ثيدح وحن ثيدحلا رکذف « اتوبات لمعف « خیر

 هّلاب یک لاق ؛ لیفکلاب یتناف لاق ) هلق ۰ مبان نم 1 ال مل عابنالا قطب لبق ارسإ نا ىلا همان نوك نأ

 ةياود ىف « دانید فلآلا ىأ ( هيلا اهعفدف ) هْلق . « معن هللا ناحبس » لاقف ةلس ىبأ ةياور ىف ( تقدص لاق « اليفك

 ددعلا فالتخاب امهنب عملا نك و « ورمع نب هللا دبع ثيدح ةقفاومل حجرأ لوألا و « رائيد ةلاتس هل دعف ةبلس ىنأ

 ةلس ىلأ ةياور ىف ( هتجاح یضقف رحبلا ىف جرغن) هلوق . سكعلاب وأ ةثتس ددعااو افلأالثم نزولا نرکسف نزولاو

 ةياور ىف داز (ابكرم دحب ملف) هلوق ۰ |هبنیب رحبلا جرأو لجالا لح نأ هللا ردقن هيف رجتي لاملاب رحبلا لجرلا بكرف
 ةبشخ ذخأف ) هلق . « كل تيطعا اما و یفلخا مهللا : لوقیو هنء لأسي لحاسلا ىلا لاملا بر ادغوو ةلس ىنأ

 هيف لعجو اتوبات لهعف » ورمع نب هللا دبع ثيدح فو « ةبشخ رجاف » ةبلس ىلأ ةياور فو « اهرفح ىأ ( اهرقنف

 تعفد ىلا « نالف ىلا نالف نم : ةفيحص هيلا بتكو » ةلس ىبأ ةياور ىف ( هبحاص ىلإ هنم ةنیصو ) هل . « فل الا

 یوس ىأ : ىباطخلا لاق نیسج و یاز عیمجلل اذك (اههضوم ججز مث) هلو . « ی لكوت ىذلا لیکو ىلا كلام

 جزلا نم اذوخأم نوكي نأ لمتحيو « رعشلا دئاوز فذح وهو بجاوملا جیجزت نم وهو « هحلصأو رقنا عضوم

 ريماس اهرمس هانعم : ضایع لاقو : هيفام ظفحيو كس اجز هيلع دشف ةيشخلا فرط ىف رقنلا نوكي نأكل صنلا وهو

 (انالف تفلست) هلوق .رقنلا عضوم حلصأ هانعم : نيتلا نبا لاقو « جزلاب هعقرو ءىشب اهفاصل قوقش یشح وأ , جرلاك

 ىضرف ) هو . «نالف نم تفلستسا » لیعاعسالا ةياور ىف عقو اك رجلا فرح هتيدعت فورعملاو ۰ هيف عقو اذك

 حتفب ( تدهج فو ) هلو : « كب ىضرف » ليعامسالا ةياور ىفو « هب ىضرف » هريغاو , ین شکل اذک ( كلذب

 ماللا فیفختب ( هيف تو ىح ) هلوق . « كتلامح دأ مبالا لاقف » وربع نب هللا دبع ثيدح ىف دازو . ءاحلاو ميجلا

 ةياور ىف«( لالا دجو ) راشنملاب ابعطق ىأ ( اهرشن الف ابطح هلمأل امنخأف ) هلق . رحبلا ف تلخد ىأ

 ابلمحيف ةبشخا دجيف لأ ناك اک هبحاص نع لأسي لالا بر ادغو ه ةلس ىنأ ةياور قو « اهرسك ابلف  ىاسنلا
 ىنلا مدق مث ) هلوق . « فرعو اهأر قف  ةفيحصلاو ابنم ریناندلا تربتناف اهورسكف . هذه اودقوأ : لاقف هلهأ ىلإ

 دق ىلام نالف اي : لاقت لالا بر هاتأف كلذ دعب مدق مث ه ةلس بأ. ةياور ىفو ( رانيد فلالاب ىتاف هفاسأ ناك
 هنأ ورع نب هللا دبع ثيدح قو « كلام اذبف تنأ امأو « ىليكو ىلإ هتمفد دقف كلام امأ : لاقف « ةرظنلا تلاط

 . « كنع هللا ىدأ دقل : لاقف هريغاف  تمنصام قرب ىح كنم اهليفأ ال : یشاجنلا لاقف « كفلأ هذه » هل لاق

 ىف فلالا انغلب دقو « كنع هللا ىدأ دق » ورمع نب هللا دبع ثيدح ىف ( ادشار رانيدلا فلالاب فرصناو ) هلوق
 ريكي لب هلا لوسد دنع انتيأر دقلو ةرب ره وبأ لاق » هرخآ ىف ةلس وبأ داز « كفلأ كيلع كساف « توباتلا



(VYةلافكلا باتك و  

 وه لب بحال ليقو « هب ءافولا بوجوو ضرقلا ىف لجالا زاوج ثيدحلا فو ؟ « نمآ امه 3 انطغلو انار

 ةراجتلا هیفو « ءاستئالا و ظاعتالل باجعلا ن نم مريغو ليئارسإ ىب ىف ناكاع ثدحتلا هيفو ‹ فورعلا باب نم

 زی تو لكلا تلو وا قوا عو هج الا دانی مقر هكر اجو شيلا ىف

 ةطقللا باتک ىف رحبلا هطقل ام ذخأ کح قأسو . هنوءو هرصنب هللا لفکت هاکوت حص نم نآ و هللا ىلع لكوتلا

 هب یسأتیل كلذ رکذ الو « هل هریرقت و كلذب يب ینلا تدحت 2لافکلا ىلع هنم ةلالدلا هجوو . ىلاعت هللا ءاش نا

 ةدئاف هرکذل نكي ملالإو هيف

 ( مهتيصت مون اف کناعآ"تدقاع نيذاو ) لجو “رع هللا لوق سیساپ - ۲

 نب دیس نه فارصم ن ةحاط نع سیرد| نع ةماسأ وبأ انث دح دمحم نب تانصلا اشو - ۲

 ute} اعأ تدق نيذاو) ةلرو : لاق  یلاوء ام لکلو) امنع هللا ̂ ىضر ر سابع نا نع رج

 یتا ةكوخألل « هر یوذ نود * یراصنالا ال ترو ةنيدملا كبي و لا ىلع اومدق U نورچاا ناک: لاق

 ( کنامآ تدقاع نيذلاو )ل لاق م. ا ىلاوم المج کلو مْ الو « م وبلا یخآ

 « هل ىصوبو - ارا بهذ دقو - ةحيصنلاو ةدافعلاو رصنلا الإ

 ا ق ۲۲۹۲ ثيدحلا ]

 انيلع مرق » لاق 4 هنع هللا ىضر سن نعر دی نع _رفعج 6 ”ليعامسإ ان 15 ةبلتق اشو ۴

 « عيب را نب ر لوس نيبو هني ها رثا E أف «رفوع نب نجراا دبع

 ۳ سأل * تاق » لاق مع وقت ءاب کز نب ”ليعامسإ أن "رج حابصلا 8 رج اش -- ۶

 نيب هلي "یبلا فلاح دق : لاقت ؟ مالسإلا ىف فاحال لاق هلي ىلا "تأ تالبآ : هنع فا ىر كلام

 « یراد ىف راصنألاو سره
 [ ۷۳۸۰ ۰ 5049 : ىف هاف اط - ۲۲۹4 ثيدحلا ]

 یالا سابع نا ثيدح هيف دروأ (مهيصن موت آف کناء تدقاع نيذلاو) : لجو زع هللا لوق باب ) ِهِلِوَ

 ةلافكلا نأ ىلإ ةراشالا انه هنم دوصقملاو < كانه هيلع مالكلا ىف أيسو « هنتمو هدنسب ءاسنلا ةروس ريسفت ف

 دواد وبأ یورو « عوطتلا هجو ىلع دقع ىذلا فلحلاب ثاريملا قاقحتسا مزا اک مزلمف ۰ اعوطت ضوع ريغبلام مازا

 0 امهنيب سيل لجرلا فلاح لجرلا ناك : ةيآلا هذه ىف ةمركع نع یوحللا ديز قيرط نم خسانلا ف

 فصلا دروأ مث ( هللا باتك ىف ضعبب لوآ موضعب ماحرالا ولوأو ) ىلاعت هلوق كلذ خسنف , ,رخألا ایهدحآ

 N فوع ن نحرلا دبع نيب یخآ یار ىنلا نأ » سنآ ثيدح

 هلو ٠ . مالسالا ىف فلحلا تاب ف اضيأ سنا ثردح دروأ مث ۴> مالسالا ىف فلحلا تايثإ هضرغو « عويبلا ىف

 : لا ب ىنلا نأ كلب كلام نب سال تلق ) هلوق ٠ لوحألاب فورعلا ناهس نبا وه ( مصاع انئدح )



 ا و ی و ی 1۷۳ ۲۲۹۶ - ۲۲۹۲ ثيدحلا
 مالسالا ىف نودهاعتی ال مهنآ ینعلاو . دهعلا : .اف اهدعب ماللا نوکسو ةلمبملا رسكب فلحلا ؟ ( مالسالا ىف فلحال
 ميهاربإ نب دعس هاو ام ىلا كلذب ريشي امصاع نأكو : هركذأس اک ةيلهاج لا ىف اباع نودهاعتي اوناك ىلا ءايشالا ىلع
 ةيلهاجلا ىف ناك ف لح اميأو « مالسالا ىف فلحال » اعوفرم معطم نب ريبج نع هيبأ نع فوع نب نحرلا دبع نبأ
 « کم باتک » ىف ةبش نب رع هجر خأ هلثم ةلس مأ نع ابنم قرط ثيدحلااذهلو « لسم هجرخأ «ةدش الا مالسالا هدزب مل
 هوحت زکذف « سانلا اأ : لاقف ةبمكلا جرد ىلع م هللا لوسر بطخ » لاق هدج نع بيعش نب ورمع نعو هيب أ نع

 ىف فلحال : لاقف فلحلا نع يي هللا لوسر لأس ه هنأ مصاع نب سيق نعو . نئسلا ىف هلصأو « ةبش نر رمع هجرخآ
 ناكام » هعفد سابع نبا نع اهتمو . هل ظفللاو ةبش نب یمعو دمحأ هجرخأ « ةيلهاجلا فلحي اوکس نكلو « مالسالا

 نمو . نابح نبا هححودمحأو هل ظفللاو ةبش نيرمع هجرخأ « ةدحو ةدش الإ مالسالا هدزي مل ةيلهاجلا ىف فلح نم
 مصاع نب سيق ثيدح لثم مس هللا لوسر لاقف « نابلس فلاحت نأ سوالا تدارأ » لاق تباث نب ىدع لسم
 ةيش نب ربع ركذو ۱, دودشم ةيلهاجلا فاحو « مالسالا ىف فلحال » هعفر ىعشلا لسرم نمو . ةبش نب رمع هجرخأ
 ةنانك نب ةانم دبع نب ثراحلا ی نم لجرل تكش موزخم ىنب نم ةأرما نأ شيياحالا فاح ةكع نک فلح لو نأ
 اوبكرف « كناوخا !ورصناف ركب ىنبل شيرق تلذ : مهل لاقف هموق ىتأف « مهياع ةنانكن ب ةانم دبع نب ركب ىنب طلست
 نوكسو ةلمهملا حتفب - شبح بنذب اوعمتجاف ةكردم نب ةعرزخ نب نوم لا ونب مهب تعمسف ۰ ةعازخ نم قلطصلا ىنب ىلإ
 أديم اذه ناكو « هناكم شبح ىسرام انريغ ىلع ديل انإ : اوفلاحتف ‹ کم لفساب لبج وهو - ةمجعم اهدعب ةدحوملا

 الإ : رمع نب زيزعلا دبع لاق . ةراقلا ميف تلخد مث « هلثم ريبزلا نب ةورع لسرم نم ةبش نب رمع دنعو . شياحالا
 اوم ةيوارلا داح قيرط نمو . ةكم نم لابمآ ةرشع ىلع هنأ ةشئاع نع دنسأ مث « شبح دنع مهفل احتل شيباحالا اوم
 وهو جو ىف تبغد اشيرق نأ كلذو « سودو فیق و شيرق فلح ناك مث : ةبش نب رع لاق « ممم جت ىأ مهشبحتل

 . مهناريجو مهناوخ] اوناكو سود یب مهعم تلخدأ و مهتفل ا فيقث مهتفاخم « عرزلاو رجشلا نم هيف امل فئاطلا نم
 نأ بحأ امو ۰ نيبسطملا فاح الإ فاح نم تدهشام » هعفر ةلس ی قيرط نم دنسأو . دزآ و نیبیطاا فلح ناك مث
 نمو « تبجأل مالسالا ىف مويلا هب تيعذ ولو » دازو هوحن فوع نب ةحلط لس رم نمو « معنلا رح ىل نأو هثكنأ
 یو معنلا رح یل نأ بحا اف , نیبیطاا ىتمومع عم افلح مالغ انأو تدبش » هعفر فوع نب نهرلا دبع ثيدح

 بلطملا و مشاه نيب نيبيطملا فاح عقو الف . اوفلاح لضفمو ةلاضفو لضف مو  لوضفلا فاحو لاق . هتثكن
 ءايشأ كلذ ببس ىف اوركذو « هک, امولظم ملاظ نيعيال نأ مفلح ناكو ۰ لوضفلا فاحك فلح اول رهزودسأ و
 « ديفي الف لئارقلا نم اهب نم ىلا هوكشيف اهلهأ ضمب هبلظ اب رف ةكم مدي ناكدالبلا لهأ نم مداقلا نأ اهلصح ةفلتخم
 عقوام نایب ی أ سو . كلذ ىلع مو مالسالاریظ و « فلحلا اودقع نأ ىلإ هحبقتسيو ملا هركي ناك نم ضعب عمتجاف
 ىربطلا لاق ( ب هنا لوسر فلاح دق ) هلوق . ةرجما لئاوأ ىفو راصنالا بقانم لئاوأ ىف كلذ نم مالسالا ىف
 ةرجهلا لوأ ىف ناكر وكذملا ءاخالا ناق « هيمن ىف مطم نب ريبج ثيدح ینانیال فاحلا تابثإ ىلع سنأ هب لدتسا ام
 دب لع ذخالاورصنلاو قلا ىلع نواعتلا وهو نآرقلا هلطب ملام قب و ثاريملا كلذ نم خسف مث « هب نوئداوتپ اوناکو

 هجو كلذب فرعو : تلق . ثاريملا بهذ دقو « هل صوبو ةدافرلاو ةحيصنلاو رصنلا الإ : سابع نبا لاق اک ملاظلا

 باوصاا وهو نیتلمبع رحم رثأ ابیرق ىنأيو ؟ نيتمجمع. «ذوذشم ٠ قالوب ةعبط ىف (۱)
 يرابلا عف « € جام سم



1۷ 
 -ةلافكلا باتك مو

 لا

 ديري « مهيب یخآ ىأ مپنوب فااح ةنيبع نا لاق : ىباطلا لاتو . معأ هللاو سابع نبا ثيدح عم سنا ىئبدح دارا

 فلحو « هدودحو نيدلا ماكحأ ىلع راج مالسألا ىف هنکل . مالسالا ىف ةوخالا ىنعم ةيلهاجلا ىف فاحلا تم نأ

 . هلاح ىلع كلذ ادع ام قبو مالسالا مكح فلاخ ام هنم لطيف , مهئارأب مهوب هنوعضاوتي اوناک ام ىلع ىرج ةيلهاجلا

 لوزت لبق ناك ام : سابع نا لاقف مالسالاو ةيلهاجلا ىف عقاولا فلحلا نيب لصافلا دحلا ىف ةياحصلا فاتخاو

 : ناثع نعو ٠ یلهاج € شيرف فاليكل ال لوز“ لبق ناک ام ىلع نعو . یالسا اهدعب امو ىلهاج ةروكذملا بالا

 لکو دودشم وبف ةسيدحلا لق ناک فلح لك :رمع نعو . ىالسا اهدمب ام و ۰ لماج ةرجطلا لبق ناک فاح لک

 رمع لوق نظأو < مهلا هدمت اسأي یی نب دمع ناسغ ىنأ نع ةبش نب رمع كلذ لک جرخأ « ضوقنم اهدعي فلح 23232

غ ةياور ىف تاروک ذلا نأب عملا نکو < اماوقأ
 رم ثد لح ف ینلاو» ةم'هاجلا فاح کهاز ىلع لدي ام هري

 كاذ سل ىلع لدبام

 یی لاق راو ۰ مجرب نأ 2 سيلف نیو تیم نع کش نم ساب 75 ۳

 هب یا ا یر عوک ال ی و نع دی ی ن 2 ن مناع و شم — ۵

 8 0 2 3 ١
7 1 ۳ ۵ 1 ۴ ۱ 

 له : لاقف ىرخأ ةزادجم ی م ۰ هيلع یلصف . ال اولاق ؟ نيد نم هيلع له : لاقف اهملع لصیا ةراذج ین

 « هينع ىلصف ۰ هلا لوسراب هيد ىلع : ةداتق وبأ لاق . کیحاص ىلع اواصف : لاق « من اولاق ؟ ند نم هيلع

 ا دبع ن رج نع یل ندم مع و رگ انثادح اف انثثح ۳1 ربع ی ع شی بس ۹

 1 ۱ ی 34 1 8 ۶

 لام »ی لف ءاذک ھو اذكط كتيطعأ دف ني رْخبلا لام ءاج دق ول : ياكم ىبلا لاق » لاق مهنع نا ىضر

 دع و ىنلا دنع هل ناك نم : یدانف رکب وبا ن رحبلا لام ءاح اف ءب ینا شبا نرحبلا

 یه اذاف . اذ دمف ؛ ةيثح ىل 'یغ : اذکواذک ی ل لاق لس 'ىنلا نإ : تلق يأ ءانت ايلف رد وأ

 6 امام دلار قلا ۱

 [ ۱۳۸۳۰۳۱۹۸۵۳۱۳۷ ۲۹۸۳۲۸۹۸ : ىف هفارطآ - ۲۲۹5 تيدحلا ]

عجرب نأ هل سيلف ادد تيم نع لفكت نم باب ۱ هلو
 « عجرب نأ هل سيلف » هلوق لمتحي ( نجلا لاق هب و « 

يلف ديرب نأ لمتحيو . هتسذ ىف قلا رةتسا دقو « هل ةمزال ىه لب ةلافكلا نع ىأ
 ردقلاب ةكرتلا ىف عجرب نأ هل س

 قبس دقو « نیباب لبق مدقتملا عوک الا نب هبلس ثيدح هيف دروأ م . هد وصق« قبلا لولا هب لفكت ىنلا

 نيدلا ةداتق وبأ یفوب ىتح نايدملا ىلع قب ىنلا لص اهل عجرب نأ ةداتق ىبأل ناكول هنأ هنم ذخآلا هجوو . همف لوقلا

 اما انه ليعامسالا هقاس دقو ء امات قیرطا كلت ىف مدقت دقو « ةثالثلا تاومالا نم نیذئا ركحذ ىلع قرطلا هذه

 ةفصلا لمآ نم ناكه وكل كلذ ركذ هنأكر , تارك ثالث » لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ فوذحا هتضق ىف قاسو

 نيد ند تلا ىلد ام نامض زاوج ىلع هب لد ماو 3 ايش نخ لی نآ هیچع» ملف
 انالخ روا لوق وهو ءافو كرتي لو



{Va ۲۲۹۷ - ۲۲۹۵۰ ثيدحلا 

 نبا وه ( ورع انثدح ) هلوق ٠ رباج ثيدح هيف دروآ 9 روپمبا لوق ةرصن ىف یواحطلا غلاب دقو « ةفينح ىنال

 لخدآ امبرو ريثكلا رباج نم رانید نب ورمع عمس دقو ؛ ىلع نإ نيسحلا نبا ئأ ( ىلع نب دمح عم ) هلوق ٠ راد

 لام ءاج دق ول ) هو . سنا ضرف ىف هنايب یاس رسخأ دانسا ثيدحلا اذه ىف نایفسل و « ةطساو هئييو هنيب

 ىف أيس اک ىرضحلا نب ءالعلا نيررحبلا ىلع هب ینلا لماع ناكو ۰ ىذاغملا ىف هنايب یاس اک ةيزجلا لام وه ( نيرحبلا
 و ل امر ا ا الا اذه رباج ثيدح ىف تاداهشلا باك نم « دعولا زاجنا باب » ىف
 (تددع »بابلا تدحرخآ ىف هلوق ةبسانم رهظن اذهب و « تام ثالث هيدي طسبف اذکهر اذكهو اذکه » تاداوشلا ف

 هيديب راشأ هنأكع اذكه ذخ » هلوق ريسفت « ةيثح ىل یخ » هيف هلوقب فرعو « |ماثم ذخ : لاقف ةئامسمخ یه اذاق
 مات امل ركب ابأ نأ ةمجرتلا ف هلوغخد هجوو . ىلاعت هللا ءاش نإ سلا ضرف باتک ىف هحرش طسب ىقأيسو « امیج

 وأ نيد نم هيلعام عيمج یفوب نأ همزل كلذ مزتلا الف ۰ عوطت وأ بجا و نم هيلع ناک ام لفکت لج ىنلا ماقم
 بوجر لب هصئاصخ نم ةصفاشلا ضعب دع دقو . كلذ ركب وبأ ذفنف دعولاب ءافولا بحي هلع ناكو « ةدع

 رخ لوبق هيفو . بوجولا لعالو ةيصوصخلا ىلع هقايس ىف ةلالد الو  ثبدحا اذه نم اذخأ دعولاب ءافولا
 « هاوعد ةحص ىلع ادهاش رباج نم ستلب مل ركب اب نال , هسفنل اعفن كلذ رج ولو ةباحصلا نم لدعلا دحاولا

 رك احلل كلذ لثم ا

 ريب زا نب ةورع ىتربخاف باپش نبا لاق ليقع نع ثيللا انئدح رریکب نب يح ار - ۷ E E EE 9 2 ۶ در ۱ ۰

 حلاص وبأ لاقو . « يلا نانيدي اهو الإ یوبآ لقعآ ل د تلا هلي ین جوز اهنع "هللا ىضر ةشئاع نأ

 مل» تلاق اهنع نا ضر ةشئاع نأ ريب زا "نب ةورع ىنربخأ لاق یره“ زا نع سنوب نع وا دبع ىنثدح

 هرکس راهنلا قرط إب هللا لوسر عي انا الإ موي انيلع رع مو « لا اند اهو "الإ ةطق یون لقعأ
 « ةنغكدلا با يقل دالا كارب لب اذإ یتح تشجلا لبق ًارجاهم ركب وبأ جرخ نولسلا تبا الف . ةيشكعو
 ضرألا ىف جيسا نأ هدیرآ انأف « ىوق قحرخأ: ركب وا لاقف ؟ ركب ابأ اي درت نبأ : لاقف ةراقل و

 ۲ جر ”ريمتو « مودعلا کت كاف « جرم الو 0 "تم “نإ : 0 ةنغ دلا نبا لآ . یر دبءأو

 ê "بر "لحاف مجراف . راج كل انأو « "قلا تاو ىلع ني ۰ نيمت و « فيضلا ىرق و « لكسلا لیمو

 عم ركب انأ “؛ نا : مقر شرف "رانك رفا رشأ ىف فاطف ر >? ىلأ عم مج مجرف و ةنغ دلا نا لت راف

 5 نيو فيضلا یرقیو « لكلا ' لمحو مجرا لصیو « مودملا یکی الجر نوجرخم جر الو

 اف ركب انأ عا : ةیخ بلا نبال اولاقو« ركب ابأ اونمآو « ةئغّدلا نا راوج شرق "نفقا ؟ قلا بلا



 ةلافكلا باتك مو ۱ 4

 رم أ 8 2 ۰ مو 3 . ۶ 3 5-5 - 2 را 5

 3 انءاسنو انان | نفی نأ انيشخ دق اناف ل “نلت الو ٠١ كلدب انیذ و, الو ءاشام | رقیا و لصیلف 08 هراد ىف "هر

 اء یی < 8 نب رک ی ی ل ا ل

 هارد هیاع فصاتیف « ںارقلا | رقب و هيف لصد ناف « ررپ و ؛ مراد وان ادحسم ىتباف ركب یال ادب 3

 Toms 7 ا ا ۳ 2 05 2 2 - رو 7 ۰

 4 نارقلا أرق نيح هعمد كلت ال ءاكب الخر ركب وبا ناکو 4 هيلإ نو رظنيو نلوحمب موا و نيكرشملا

 5 20-5 2 هلا i) 1 5 7 . : سم ی ۳3 5 5 5 ت a 1. ا

 رجا انث اذإ : هل اولا مملع مدقق ةنغ دلا نبا ىلإ اولّسرأف « نيك رشا نم رشإرف فارثا كلذ عرفات

 هو ل 2 3 7-0 ره يو ول دام 0 وا ادم دعا, 0

 دقو « ةءارقلاو ةالصلا ناعاو ¢ هراد جانم ادحسم ینتباف كالد روح هناو « هراد ی هير کیر نآ ىلع رکب ابآ

 ی 8 او ی وا A ی حا
 الإ یا ناو 5 لعف ومراد ىف هدر كير نأ ىلع رصتل نأ ا ناف « هب اف 3 أن ءاسنو ان ءانب ن نا انيشخ

 : هشداع تلاق . نالءهعمالا ناأرقم اتسا و ؛ ك رفع نا انه رك انإذ « كد كيلو ر نأ هلس ال د ناعي نا

 هرم و. و م را 6 0 ا 7 ۰ 7

 در نا امإو ؛ كلذ ىلع ّرصتق: نأ اماف « هيلع كل ت'دقع ىذلا تدع دق : لاقف ركب ايأ ةنغ دلا نا یف

 كيلإ در یلاف : ركب وبآ لاق . هل دق رلجد ق تترفعأ ینآ كولا میس نآ ٌبحا ال ین ؛ یتمذ لإ هم

A1 ا 2 الو 0 ۰  ٍ- 
 راد ترا دق : لم رنا ل لاقف 5 هکس رلدموب هل لوسرو - هللا راوجم 'يضرأو كراوج

 ت ا ته ت ت 58 ےس 7 ب 4 ۱

 كاذ کد نيح نی دل لبق "رجاه نم "رجامف . نان ا اهو . نيتبال نيب لحب تاذ حبس تبار رجه

 لاقف ءأرجاهم ركب وبأ رهجن و . ةشباا ضرأ ىلا رَجاه ناكن م ضعب ةنیدلا ىلإ مجرو ٠ و هللا ؛لوسر

 رمسلا فرو و کم امر اك نيتاحا ر تو 3 هس ل لل 8 وسر ىلع 2 5 ركب 3 س : معن : لاق

 6 رهشآ ةميرأ

 لوسر دبع ىف ) هلق ۰ نامآلاو مامذلا هب دارملاو ۲ مضت و ىجلا رکت قبدصلا ( ركب ىبأ راوج باب ) هلوق

وطم ةرجملا نأش ین ةشلاع ثر لح هيف ددوأ ( هدقدو مل هللا
 هريدقت فوذحم هيف ( ةورع قربخأف ) هلوق 3 ال 

 ريرقت و « ةنغدلا نبا راوحي ركب ىبأ اضر انه ثيدحلا اذه نم ضرفلاو «اذكب ةورع ىريخأو اذكب نالف ىريخأ

 سفنب لفکت هنأك هراجأ ینلا نال , نادالا ةلافكي قئال هنأ ةلافكلا ىف هلوخد هجوو ء كلذ ىلع هل ب ىنلا

 ىف هقاسو < ىرهزلا نع سنو ظفل ىلع 200 انه ثيدحلا ىراخيلا قأس | همبنت ٠ ريثما نأ هلاق ماض ال نأ راجيا

 طیض و هطرض و ةنغدلا نبا مسا ىف فالتخ الا هيف ركذو « كانه توافتا نم امہ دپام نیہ اسو « لمةع ظفل ىلع ةرجذا

اور نم طقس قیلعتلا اذه ( سنوي نع هللا دبع ىنثدح حلاسوبأ لاقو ) هلوق . ىلاعت هللا ءاش نأ دالا كرب
 ¢ رذ ىنأ ةي

 لوألا ال ىناثا قیرطلا وه (۱)



 ۷ ۲۲۹۸ - ۲۲۹۷ ثيدحلا

 اص وبأ هنأب ليعامالا مزجو . لیصالا مزج كاذبو « كرابملا نبا وه هللا دبع هخیشو هيوملس هبقل و یزورلا
 نب بوبح خاص وبأ هنأ یطابمدلا معزو . بهو نبا وه اذه ىلع هللا دبع هخيشو ثيللا بناک ملاص نب هللا دبع
 « ىراخبلا خویش ىف ىموم نب بوبحم دع ىلا دحأ هقبسي ملو « ادنتسم الذل ركذي مو ک اطنالا ءارفلا ىموم
 انئدح هيوبلس ملاص وبأ لاق » لاق ىراخبلا نع یربرفلا نع نكسلا نبا ةياور ىف عقو دقف لوألا وه دمتعلاو
 « كرابلا نب هلا دبع

 ندا بسا بس ۵

 1 رره ىنأ نع لس ىبأ نع بارش نبا نع ليقع نع شیلا انّئادح ريكسب ن یم نشرح - ۵۸

 هنیدآ كرت له : لأسف ندا هيلع قول لجکر اب یی ناک و لا لوسر نا » هنع لا یضر
 ”حوتفلا يلع هللا حتف الف . کاص ىلعا راس: نیلسما لاق الإو « لص ءافو هني كرت هنأ ثکدح ناف ؟ الضف

 هلام لر مو « هؤاضف لف انيك كرتف نینمزلا نم قوت نف« مسا نم ى لرل
 « هنر راف

 ۲ 2۷۲۴ o We ¢ WEY > ۳۷ ۰۸۷۸ ۰ ۲۳۹۹ ۰ ۲۲۹۸ : ىف هفأ رطآ - ۲۲۹۸ ثيدحلا ]

 طقسو « تفولا ىبأو رذ ىبأ ةياور نم هتجرتو بابلا طقسو , ةع ركو لیصال اذك ( نيدلا باب ) هلو

 نبا امأو ٠ ليعامسالا مزج هو ةمجرت ريغب « باب » هب وېش نباو قسنلل مقوو « لمتسلا ةياور نم اضيأ ثيدحلا

 ةمجرتب هل قلعتال ثيدحلا نال « قتيل هعينصو « ندب تيم نع لفکت نم باب » رخآ ىف ثيدحلا اذه ركذف لاط
 « نيدلا باب د هل مجرت نم امأو « اهنم لصفلاک نوکیف ةجرت الب « باب » تبث وأ « اهنم نوكي ىتح ركب ىلأ داوم
 هعب اتو ليقع هاؤر اذکم ( ةريره ىلأ نع ةللس ىبأ نع ) هلوق ۰ ضرقلا باتك ىف نوکی نأ كلذب قئاللا ذإ ديعب
 نع ةللس یی نع یرهزلا نع هاورف رمعم میفلاحو « لسم هجرخأ اک بئذ ىلأ نباو باهش نبا یا نباو سنو
 ةياور فو « هزيمج ةن وم ىلع ادئاز اردق ىأ ( الضف هنیدل كرت له ) هلق . یذمرثاو دواد وبأ هجرخآ رباج

 كرت هنأ تدح ناف د هلوق ليلدب ىلوأ وهو , نالا بامصأو لس دنع وه اذكو ءالضف لدب « ءاضق » ینپمشکلا
 ریسفت ىف ىقأيسو « ةعيض وأ انيد كرتف » لسم دنع ةريره ىبأ نع مامه ةياور ىف ( اند كرف ) هلوق . « ءافو هند
 ىف هب سانلا ىلوأ انأو الإ نمؤم نم ام د ظفلب ةريره ىبأ نع ةرمع ىبأ نب نمحرلا دبع قيرط نم بازحالا ةروس
 هذه ىلع مالكلا ىلًأيسو « ىنتأيلف اعايض وأ انيد كرت نمو » هيفو ؛ هركذف « تام نمؤم اميأف « ةرخالاو ايندلا
 هفلخ نل فصو وه : ىباطخلا لاق ةين اتحت اهدعب ةمجعملا حتفب عايضلاو . ىلاعت هللا ءاش نا كانه هلو ىف ىلا ةدايزلا
 دب دارلاو لقُلا هلصأ هلوأ حتفب (۱ ءالكد هلوقو « مهل .ىشال ىأ عايض ىوذ كرت ىأ , ردصملا ظفلب تملا
 « هتبصع هئريلف » ةرمع ىبأ نب نمحرلا دبع ةاور قو « هتئرول وهف » سم ةياور ىف ( هتثرولف ) هلو . لايعلا انه

 یرخألا ثيدحلا قرط ضب ىف ابلملو « انيديأب يذلا نتملا ةياور يف ةماكلا هذه تسيل (۱)



 ةلاوحلا باتک - ۰۹ 1۷۸

 هللا ءاش نا ضئارفلا باتک ىف هيف ثحبلا تأ يسو « ناك نم ةبصعلا ىلاف » ةريره ىبأ نع جرعالا قيرط نه لسلو

 م ايح ىف نويدلا ءاضق ىلع سانلا ضرحبل نيد هيلع نم ىلع ةالصلا كرت نم ب هلمف ینلا نأكءايلعلا لاق . ىلاعت .

 ؟ ةزئاج وأ هيلع ةمرح نيد هيلع نم ىلع هتالص تناك لهو « عي ىنلا ةالص مهتوفت الثل اهنم ةءاربلا ىلا لصوتلاو" .

 ناك امر هنأ ىطرقلا کحو . سم ثيدح ىف اک نماضلا دوجو عم هزاوحي مزجلا باوصلا : ىوونلا لاق . نابجو

 ىف نال رظن هيفو «منتع ناك اف زئاج وه مال نادتسا نم امآ و « زئاج ريغ انيد نادتسا نم ىلع ةالصلا نم منت

 ثر دح نم ءاج معن . هنيبل افلتخم لاحلا ناك ولو « نيد هيلعو وت نم » لاق ثيح ميمعتلا ىلع لديام بابلا ثيدح

 ىف تلمح ىلا نوبدلا ىف ملاظلا امنإ : لاقف لي ربج هءاج نيد هيلع نم ىلع ةالصلا نم عنتما امل هِي ىنلا نأ » سابع نبا

 : كلذ دعب لاقو إب ىنلا هيلع لصف « هنع ىدؤأ هل نماض انأف لابعلا وذ ففعتلا امأف . فارسالاو ىفبلا

 نأ هف سيلو ؛ تاعب اتملا ىف هب سأب ال : هجرخأ نأ دعب ىزاحلا لاقو . فيعض وهو « ثيدحلا « اعابض كرت نم

 فو « « ىلعف انيد كرت نم » مب هلوق ىف ببسلا هنأو كلذ دعب أرط هنأ هيف امل و « ارمتسم ناكر وكذملا ليصفتلا

 ناك لب ليقو « حلاصملا لام نم هیضقب ناك هنأب راعشإ حوتفلا هيلع هللا حتف نأ دعب نيد هيلع نم ىلع ړل هتالص

 « لعق انيد كر نم » هلوق : لاطب نبا لاقو . نابجو ؟ال مآ هيلع ابجاو ءاضقلا ناكل هو « هسفن صلاخ نم هيضقي

 لاق « تاقدصلاو متانغلا نم هيلع هللا ءقي ام ىأ « هؤاضق ىلعف د هلوقو « نيد هيلعو تام نم ىلع ةالصلا كرن خسان

 تيب ىف تيملا قح ناك نإ هيلع مثالاف لعفي مل ناف « نيد هيلعو تام نم هلعفي نأ نيملسملا مال لوتلا مزاي اذکمو

 هطسقبف الاو , نيدلا نم هيلع ام ردقب قب لاملا

 ةلوصوم ةيقبلاو ناي رط اهنم قلعملا اثیدح رشع ىنثا ىلع ةلافكلا نم هعم امو ةلاوحلا باتك لمتشا ( ةهاخ )

 نب ةلس ثيدح ىوس اهحيرخت ىلع لسم هقفاو . ةصلاخ یرخالا ةتسلاو « ثيداحأ ةتس ىضم ايفو هيف هنم رركملا

 با مدمب نف ةباحصلا نع دانالا نم هيفو . ثاريملا ف سابع نبا ثيدحو « نيد هيلع نم ىلع ةالصلا ىف عوک ألا

 ناعتسلا هللاو . راثآ



 ۹ ۴۳۰۰« ۲۲۹۹ دملا

 ةلاكولا باتک ۰
 اه ریغو ةمسقلا ىف كيرشلا كيرشلا کو بباب - ١

 نوع هرمآ م و ده ىف اًئاع ینا دل رشآ دقو

 نع لا ی نب نجلا دبع نده نع یمن ىبأ نا نع "نفس انئدح ةصيبق (شزو - ۵
 اهوا و ترحن“ ىتلا ناب لالم ”قادصتأ نأ يك رفا لوسر ىنرمأ » لاق هنع هلا ىضر_ىلع

 ثا ضر راع ن ةبقع نع رخل ىأ نع ديزي نع تیلا ان دح دلاخ ۳ ورم اشزو - ۳۳.۰

 « تنأ وب حض : لاق لكي نا هرکدف , دوتع قبق « هتباحص ىلع اه منغ هاطعأ ی یبلا نا » هنع
 [ ههمو « ۵۵۸۷ « ۲۵۰۰: ىف هفارطآ ب ۲۳۰۰ ثيدحلا ]

 مدقو « رذ ىبال اذک ( اهريغو ةمسقلا ىف كيرشلا كيرلا ةلاكو . يحرلا نمحرلا هللا مسب . ةلاكولا باتک) هلوق
 حتفب ةلاكولاو . واولا لدب «باب » هريغلو « كيرشلا ةلاكوو . ةلاكولا باتك» قسنلو اواو دازو ةلمسبلا هريغ
 هتضوف اذإ فضختلاب. هيلا مالا تلكوو هتظفحتسا اذإ انالف تلكو لوقت  ظفلاو ضيوفتلا رسکت دقو واولا
 مث هده ىف ايلع مب ىنلا كرشأ دقو ) لوق . ادیقم وأ اقلطم هضن ماقم هریغ صخشلا ةماقإ عرشلا ىف یهو . هيلا
 مقر نأ ايلع سمآ الب ىنلا نا » رباج ثيدح امهدحآ : فنصملا دنع نيثيدح نم قفلم مالكلا اذه ( اهتمسقب هرمأ
 مینا. جملا ىف ىضم هنأ حارشلا نم معز نم موو « ةكرشلا ىف الوصوم قأيسو « یدملا ىف هکرشآو , همارحإ ىلع
 قيرط نم جحلا ىف الوصوم مدقت دقو . « اهلك هندب مسقي نو هندب ىلع موقي نأ هرمآ قب ىنلا نا » ىلع ثيدح

 مدقت دقو « ندبلا لالج قدصتلاب رمآلا ىف الوصوم ثيدحلا نم افرط انه ركذ دقو « هنع ليل ىبأ نبا نع دهاجم

 ةمجرتلا ىف هلوق امأو . ةمسقلا ىف هل مجرت امف رهاظ انه هنم هدوصقمو هيلع مالكلا عم نالاو دنسلا اذهب جا ىف

 دروآ مث . ابحرش مدقت دقو مجلا ركب لالجلاو . قاالا قيرطب ذخؤيف , ةمسقلا ريغ فو ىأ « اهريغو د
 ‹ یحاضالا باتک يف هحرش قأسو ثيدحلا « اهمسش اغ هاطعأ علي ىنلا نأ » رماع نب ةبقع كثيدح فتصلا
 اکر رش ناك هن أكف ةمسقلا كلت ىف ظح هل ناك نم ةلمج نم ناك هنأ هب مع هناف « تنأ هب حض ه هلوق هنم ةمجرتلا دهاشو
 مهيف موسقملا رم دحاو لكل بهو قلب نوكي نأ الاتحا رينملا نبا ىدب أو . مهنيي ةمسقلا لوت ىذلا وهو م
 یا مهنيب مسق هنأ د ظفلب ىرخأ قيرط نم ىحاضألا ىف ثيدحلا قاس هنأ باجأو . ةكرشلا هجتت الف هيلا راصام
 « هل مجرت امل هب لالدتسالا حصيف ٠ اهتمسقب ةبقع رمأ مث اهتامج مل بهوف ایاحضل منغلا كلت نيع هنأ لع لدف لاق
 زاوج ىلع ىلع ثيدحب یدوادلا لدتساو . افالخ هيف لعل ليكولا ةكرش زوج اک ةزئاج كيرشلا ةلاكو : لاطب نبا لاق

 هيف نوكي الف هيطعبام هل نيع اک هيطعي نم هل نيع نوكي نأ لاتحاب نيتلا نبا هبقعت و , كيرشلا ىأر ىلا رمألا ضيوفت
 هيلع ىتآ اذإ ليقو , ىوق اذا زعملا نم ريغصلا : واولا نوكسو ةانثملا مضو ةلمهملا حتفب ( دوتع ) هلق . ضيوفت



 ةلاكولا باتك- ۰ 1م

 دافساا ىلع ردق اذإ ليقو « لوح

 زاج - مالسإلا راد ىف وأ - برا راد ىف ابر رسا لک و اذإ بسا - ۲

 8 مارا و نب اص نع رنوشجالا زب وب یندح لاق هللا دبع نب زيزعلا دبع اشو - ۱

 تعا ةيمأ تتاکد» لاق نع لا " یر فوغ نب نح رلا ر دبع هدج نع یبآ نع فوح نب نحرلا ر ږغ

 e لاق « نح رلا د aS هتیغاص ىف هلو e ییغاص ىف 1 *نأب ابادک

 O رردب ۳1 ىف ناك الف . « ورع رخ 2 Ey ةياهاجلا ىف ناک یذلا كم اب ینبتاک ٠ نجر زا

 ”ةيمأ : لاقف زاصنألا نم سا ىلع فو ىتح 0 "لالب ءسصبأف « "سالا مان ىلإ

 انوقَحلي نأ تبثخ ام ءانراثآ ىف راصنألا 7 ا ةيمآ انت نإ ہت تاو ال« فلخ ن

 ربا : هل “تلق انوك ردأ املف - "الیقت 1 ا "مث « هولتقف مهلغشأل "هبا ت

 . هفيسب ىلجر مادحآ "باصأو « وان ىتح یت ن٠ فویسلاب هوالجتف نمال یسفن هيلع "تیقلاف ‹ رف

 « همدق ربظ ىف لا كلذ انير فوع ن نحرلا دبع ناكو

1 RE _ ۳۰۱ ثيدحلا [ 

 مالسالا راد ىف ىب رحل ا ناک اذ ىأ . ( زاج مالسالا راد ف وأ برحلا راد ىف ايبرح لسملا لكو اذا باب ) هلق

 ىأ ( فلخ نب ةيمأ تبتاك ) هلق . بابلا رخآ هنم عامسلاب هحيرصت ىنأي ( ميهاربإ نب حاص نع ) هل . ناماب
 ( ىيغاص ىف ىنظفحي نأب ) هلوق . هتبتاکو فلخ نب ةيمأ تدهاع ىليعامسالا ةياور قو « اباتک هنيب و یب تبتك
 لک لجرلا ةيغاص : یععصالا لاق . لام اذإ هملا یفص نم ذوخأم « لجرلا ةصاخ ةمجعم نيغو ةلمهم داصب ةيغاصلا

 ةلمهملا نيعلاو ةمجعملا ةلاشملا ءاظلاب یتنعاظ ىدوادلا هاور : نيتلا نبا لاقو . لاملاو لهالا ىلع قلطيو « هناا ليم نم

 فرتعأ ال ىأ ا و ی اهدعب

 ىأ . ( سائلا مان نيح ) هلق . هلالا دبع همسي راک فلخ نب ةيمأ نأ هثیدح ىف قح] نبا دازو « هديحوتب
 کیلع ىأ , ءارغالا ىلع بصنلاب ( فلخ نب ةي ةيمأ : لاقف ) هلوق همد نوصيل مهتافغ مانتغا كلذي دارأو « اودقر
 , ةيمأ نب ىلع وه ( هنبا م تفلخ) هلق . ی أدتبم ريخ هنأ ىلع عفرلاب رذ ىبأ ةياور فو « ةيمأ

 ركذنر :« ردب ةوزغ حرش ىق ةصقلا هذه طسب دیزم ىنأسسو « رخآ هجو نم ةصقلا هذه يف هتياور ىف قس نبا هایس ۱

 .یلاعت هللا ءاش نا فیسلاب نمحرلا دبع لجر باصأ نمو ة.مأ نب ىلع هنبا لثق رشاب نمو ةيمأ لتق رشاب نم ةيمست
 فلخ نب ةيمأ ىلا ضوف مالسالا راد ىف لم وهو فوع نب نمحرلا دبع نأ ثيدحلا اذه نم ةجرتلا ذخأ هجوو
 لسلا ليكوت : رذنملا نبا لاق « هركتي مو هيلع ب ىنلا عالطا رهاظلاو ؛ هرومأب قلعتیام برحلا راد ىف رفاكوهو

 . ةئجلا مخض ىأ (اليقث الجر ناكو ) هلوق . هزاوج ىف فالخ ال اسم نمآتسملا ىبرحلا ليكوتو انمأتسم ايبرح
 مهفايسأ اولخدأ يأ ةمجعملا ءاخلاب امهريغلو : رذ فالو لیصالا اذك هوشغ ىأ مجلاب ( فويسلاب ةولاجتف ) هلوق



 6 ۱ ۲۳۰۱-۲۳۰۳ ىيدحلا

 قایسب هبشآ اذهو « هب هتنعط اذا هنللتخاو عرلاب هتللخ موق نم « ىتحت نم اهب هوئعطو هيلا اولصو ىتح » هلالخ
 تا اذنك ( هابأ مهار او اهل اص فسو» عع) هل ٠ ةل.قث ةدحاو مالب « ءولختف » لمتسملا ةباور ىف عقوو ‹ رجلا

 ناكف » ثيدحلا رخآ ىف لاق ثيح هيبأ نم ميهاربا عامس ىلع لديام ةصقلا رخآ ىف عقو دقو « لمتسلا نع رذ يال
 «همدق ربظ ىف رثالا كلذ ایر فوع نب نمحرلا دبع

 ٍفرّصلا ىف رم "ناو رع لکو دقو . نازيلاو فسا ىف كولا ساب - ۳

 نح رلا دبع نب ليم نب رديجلا دبع نع كلام انّريخأ فشوي "نب هلا دبع نشو - ۰۳ ۲

 للك ہلا لوس "ا امپمع 6 یر ةرره ىبأو هير دخلا دیعس یآ نع ثلا ردیعس نع فوع نا

 نیاصلا عام دخان لإ : لقق ؟ذکسه رخ رمت لک أ: لاقف بينج رتب مما « میخ ىلع الجر لمعتسا

 « كلذ ثم نازملا ىف لاقو . ینح ماردلاب تب 2 ما ردلاب مج ما عبر © *لعفت ال : لاقف . ةثالثلاب نیعاصلاو

 لکو ول ىح ةزئاج فرصلا ىف ةلاكولا نأ ىلع اوعمجأ رذنلا نبا لاق ( نازيلاو فرصلا ىف ةلاكولا باب ) هلوق
 دقو ) هلوق . كلذ زاج هطرشب اربتعم افرص افراصتو ابقالتف ريئاند هل فرصي رخآ لكوو مارد هل فرصي الجر

 رص نأ د هيبأ نع سنأ نب ىموم قيرط نم روصنم نب ديعس هلصوف رمع رثأ امأ ( فرصلا ىف رمع نباو رمع لکو
 هل لاقف « هددرا : ربع هل. لاقف , هنزو فعضب یدوهب نم ابعابف , اپعیف بهذا : هل لاقف بهنلاب ةهوم ةين آ هاطعأ
 نب نسحلا قيرط نم اضيأ روصنم نب ديعس هلضوف ربع نبا رثأ امأو « هنزوب الإ ال رمع هل لاقف « كديزأ ىدوهلا
 رعس ىلع تماق اذا : لاقف قوسلا ىلإ الوسر ىعم لسرأف ريئاند هدنع تبصأف مهارد ربع نبأ دنع ىل تناك» لاق دعس
 نب ديجلا دبع نع ) هل . حح امهنم لك دانساو « هاب] هضقا مث , هقح هل رتشاف الا و اهذخأ ناف هيلع ابضرعاف

 فسو : نر هللا دبع ةياور ىف عقو هنأ ربا دبع نبا ىحو « باوصلا وهو ميجلا ىلع ملا ميدقتب ريك الل اذک ( لمبس

 كلذك عقو هلعلف « فسوي نب هللا دبع نع ىراخبلا خسف نم ءىش ىف كلذ دأ مو میلا لبق ةلمهم ء ءاح « ديلا دبع د

 ىلع الجر لمعتسا ) هل . أطخ وهو كلام نع ىثيللا ىع نب ىحيل عقو كلذكو : لاق . یراخبلا ريغ ةياور ىف
 ی لاقو » هرخآ ق هلوفو . كانه هيلع مالکلا مدقت و ةيزغ نب داوس هما نأو ىراصنأ هنأ عوببلا ىف مدقت ( رخ

 اليك ال « راب را زوجمال ىأ , ىدوادلا لاقو « نيلطرب لطر عابیال كلذ لثم نوزوملاو ىأ « كلذ لثم ناذيملا
 ثيدحلا ةبسانمو « ميلا حتفو ةثلثملاب رألا هلعلف بیت وهو نزويال ردا نأب نيتلا نبا هبقعتو « نزوب انزو وأ ليكب
 نبا لاق . فرصلا هب قحتليو « هنع ليكولا ىنعم ىف وبف هريغ ىلا نزوب و لاكي ام سآ هلي هضب وفتا ةرهاظ ةجرتلل

 لماعل جلي هلوق هنم ةلاكولا ذخأ هجوو : لاق . كلذ طارتشا ىف ىأ ءاوس فرصلا لثم ديب ادب ماعطلا عسب : لاطب
 ةئسلا قيرطب ترا ابرلا عسب نع هابنف ةنسلا ريغ ىلع عاب ناك نأ دعب « ماردلاب عملا عب » بيخ

 دف ايشوأ توت ةاش لكوا وأ یعارا صبا اذإ ساپ - ٤

 داسفلا هيلع یخ ام حلص وأ 2

 ىرابلا حف « ع جالح ا



ا أ
 

 كلام نب بک نبا عع هنأ مفا نع هلا ديبع انأبنأ رمتمل عح مهار "نب قاحسإ شرخ - ۶
 2 ۰ ٠

۱ 

 نخ هل تناك هنأ هییآ نع ثدح

 هنآو - هلأسي نم ل ىلا ىلإ لسرا وأ - الكم ها لوسر لأسأ ىتح اراک اال : مهل لاق« وب اهني ذف

 4 لک اب شاف ا وأ كاذ نع يك یبلا لأ

 0 و 2 تعم ا E 1 ده

 هللا دیبع نع ةدبع هعلأت . تحد نو ما اهنا ىدجعيف : رشا دیبع لاق

 س ص 3 م0 2 7 ۳ 95 ١ و

 ارجح ترسکش نوم انمنغ نم ةاش انل ةيراج ترصباق مس یعرت

 [ ۶ 6 ۰.۰۲ ۰۰۰۱ : ىف هفارطآ ب ۶ ثيدحلا ]

 اذک (داسفلا هيلع فاخيام حلصآ وأ عذ دض ايش وأ توم ةاش ليكولا وأ ىعارلا رصبأ اذا باب ) هلو

 ىأ فوذحم طرشا باوجو « حلصأ یو لدب « حلصأف » هيوبش نالو « ليعامسالا یرج هيلعو قسنلاو رذ ىبال

 هدنعف ليصالا امأو . داسفلا هيلع فاذام حلصأ باوجلا راصف « وأ » فذع نيتلا نبا حرش فو « كلذ وحنو زاج

عرت منغ هل تناك هنأ » هيبأ نع كلام نب بعك نبا ثيدح هيف دروأ دقو « حلصأ و حبذ دسفي ايش وأ د
 « علسب ى

 هضرغ امنإو ٠ امرت وأ ةحيبذلا ليلحت ىف مالكلا بابلا ثيدحب ىراخبلا ضرغ سيل رينلا نبا لاق « ثيدحلا

 سيل و ةاشلا بحاصل اكلم تناك تح ىتلا نأب نيتلا نبا ضرتعا دقو , ليكولا اذکو ىعارلا نع نامضلا طاقسإ

 هنأ ) هل . نيمضتلا نم معآ وهو كلذ لمف نبع جرملا عفر دارأ هنأ رپظب ینلاو « اهئيمضت دارأ هنأ ربخلا ىف

 نع ديز نب ةماسأ نع بهو نبا ىور نکل « ها دبع هناب « فارطالا د ىف یزلا مزج ( كلام نب بمک نبأ عم

 ديبع لاق) هلق . نمحرلا دبع هنأر هاظلاف ثيدحلا اذه نم افرط هيبأ نع كلام نب بعك نب نمحرلا دبع نع باه نبا

 نبا ىأ ( ةدبع هعبات ) هلوق ٠ هيلا دوک ذلا دانسالاب لوصوم وهو « ثيدحلا ىوار ىرمعلا رع نبا وه ( هللا

 مالكلا ىتأيو حئابذلا باتک ىف الوصوم ىأيسو « روكذملا دانسالاب روكذملا ىرمعلا وه ( هللا ديبع نع ) ناملس

 رهظب مل ام هيلع نمتأ ام ىلع نمت ملا قيدصت ىلع هب لدتساو . هريغ ىلعو عفان ىلع هيف فالتخالا ركذنو كانه هيلع

 هنأ تكلبف كلذ ىلإ جاتحي ثيح كلاما نذإ ريغب الخ ةيشاملا تانإ ىلع ىزنأ اذإ ليكولا نأ ىلعو . ةنايخلا ليلد

 هيلع نامض ال

 ”ةزباج بئاغلاو دهاشلا "لاک باب - م

غملا لها نع 35 نأ هنع بلاغ وهو هنامرپق یل | و ره "نب هلا دبع بتکو
 ريبكلاو ري

 /1 مو ةر ىلأ نع لس ىبأ نع لیک ن 7۷ نع نام ان دح ری ون شم — ۰ ۵

 اودحي لف هنس اوباطف « هوطعأ : لاقف هاضاقتب ءا « لبإلا نم دريم لج لب یبلا ىلع جرا ناک» لاق هنع

 کرایخ نإ هب ىلا لاق «كب هلا قوأ ىنتيفوأ : لاقف « ٌةوامعأ : لاقف « ایست رو ای “ل

 < ءاضق عشحآ

 [ ۲۱۰۹۰۲۹۰۹۰۰ ۲۸۰۱ ۰ ۲۳۹۳ ۰ ۲۳۹۲۰۲۳۹۰ ۰۲۳۰۹ : ىف هفارطآ - ۰ ثيدحلا ]



Af ۲۳۰۸ - ۲۳۰۵ ثيدحلا 

 زاوجي روما ذخأ : لاطب نبا لاق ( ةزماج بئاغلاو ) رضاحلا ىأ ( دهاشلا ةلكو) نیونتلاب ( باب ) هلو

 نم كلام ىنثتساو , ممخلا اضرب وأ رفس وأ ضرم رذعب الإ ةفيلح وبأ هعنمو؛ رذع ريغب دلبل اب رضاحلا ليكوت

 دقو : لاق بابلا ثيدح زاوجلا ىف دمتعاو روپمبا لوق ةرصن ىف یراحطلا غلاب دقو « ةوادع مصخلا نيبو هنيب
 « قافتاب ةلاكولا ليكولا لوبق ىلإ ةرقتفم بئاغلا ةلاكوو : لاق طرش ريغب رضاحلا ليكوت زاوج ىلع ةباحصلا قفتا
 ىلا ) صاعلا نبا ىأ ( ورع نب هللا دبع بتکر ) هلق ۰ ءاوس رضاحلاو بئاغلا كح لوبق ىلإ ةرقتفم تناكاذاو
 فقأ لو « رطفلا ةاكذ ىأ ( هلهأ نع کنی نأ )هلو . ةيسراف ةظفللاو ليكولا وهو هرم مبل هتزاخ ىأ ( هنامربق
 هءاج لبالا سم نس لمج عللي ىنلا ىلع لجرل ناک د ةرب ره ىلأ ثيدح هيف دروأ دقو « نامربقلا اذه مسا ىلع

 امأو حضاو رضاحلا ةلاكول هنم ةمجرتلا عضومو « ضرقلا باتك ىف هحرش ىنأيسو ثيدحلا « هوطعا لاقف هاضاقتي
 بئاغلل هزاوجل هسفنب ةرشابملا ىلع هدادتقا عم ليكوتلا هل زاج اذا رضاحلا نآل « ىلوالا قيرطب هنم دافتسيف بئاغلا
 ابيغو اروضح أَي هللا لوسر ءالكو لرانتي هوطعأ ظفل : قامركلا لاقو . هيلا هجايلحال لرآ هنع

 نویادلا ءاضق ىف .ةلاكولا بسا - <

 نعحرلا دبع نب لس ابأ تمس لیکن ةس نع "بش انئادح بر بنام اتم - ۳۰۹
 دلا لوسر لاقف « هبامسأ هب "مف « ظلغأت ةاضاقتب لَو ینا ینآ الجر نا » هنع ها یضر ةرب ره ىبأ نع

 نم لكمأ الإ « هللا لوسراپ : اولاق هنس لثم امد هوطعأ : لاق من . لاق قلا بحاصا ناف هومد هب

 )»ع ءاضق <i کريخ نه "ناف مولععا : لاف ¢ 5

 وهو « رخآ هجو نم هلبق بابلا ف روكذملا ةريره ىبأ ثيدح هيف دروأ ( نويدلا ءاضق ىف ةلاكولا باب ) هلوق
 هيفو ةاورلا عيمج اذک« هنس نم لثمأ الإ هللا لوسر اي اولاق « هنس لثم انس هوطعأ لاق د هلوقو . هب مجرت ايف رهاظ

 موت امر هنآ ةجرلا هذه هقف : رينملا نبا لاق « خلا لثمأ الا دجن مل اولاقف رردقنلاو هلق ىذلا قايس نم رهظي فذح

 كلذ نأ نيبف ليكولا ىلا لكوملا نم ريخأت انا هيف ةلاكولا تعنتما روفلا ىلع ابجاو ناك امل نيدلا ءاضق نأ موتم

 الطم كلذ دعب الو « زئاج

 زاج موق مینش وأ ليكول بش بهو اذإ صا - ۷

 ملل ىببصن : لا لاقن « املا هولأس نيح نزاوه ردفو ی یبلا لوقا

 لاق بابش نبا نع لیقع ىنثدح لاف ”ثيللا ينئدح لاق ريت نب دیمس اشو - ۲۳۰۸۰۲۳۰۷
 ET a الل RT A E دع عج RR ف اعل
 دنَو هءاج نيح ماق للي لا لوسر نأ اا همرغ نب روسملاو علا نب ناو نأ ورع معرو

 ۶ مه م 1 مو مه ص و و ۸ شك .< ا

 هقدصأ ىلإ ثيدحلا با: إب هلا لوسر مل لاقف «مییبسو مهلاومأ مههلا هرب نأ هولأسف نيلم نزاوه

 . مرظتنا ب هلا لوسر ناكدقو - مهب تینأتسا تنك د قف . لاما امإو ىسلا امإ : نيتفئاطلا ىدحإ اوراتخاف



 ا باتنك - ۹ 1۸

 نيتفئاطلا ىدحإ الإ مهیا رذار ريغ لب را لوسر "نأ  نیبت امذ - فئاطلا نم لق نيح ایل ةرشع عضب

 كنا وتا ناف دما لاف م ”هلهأ وه اع هلا ىلع' ىنئأف نيماسملا ىف لي هلا لوسر ماقف . انس راقت اولاق

 نمو « لفیلف كاذب بيا نأ کنم بحا نف« مپیبس مپیلا درا نأ تيأر یو : َنيبئات انوداج دق ماله

 انبیط دق : سانلا لاقق . لفيف انيلع "ایام لوأ نم وعل قعد ل نكت نا کنم "بحأ

 اومجراف « ندب مل نم كلذ ىف کنم نذآ نم ىردتالانإ : هلي هللا وسر لف . تلي را لوسرا كل

 هوريخأف إب للا لوسر یلااومجر مر مهماكسف «"سالا مجرف کما وفرع انا اومقرپ ىتح

 «اوندأو اوبي دق مهنأ

 [ ۷۱۳۰ ۳۱۸۰ ۳۱۳۱ ¢ ۲۲۰۷ ¢ ۲0۸۱ « ۲۸۳۹ : قهفارطآ - ۲۳۰۷ ثيدحلا]

 | ۷۱۷۷ ۰ ۸۳۱۹ ۰ ۳۱۳۲ ۰ ۲۹۰۸ ۰۲۰۸۴ , ۲۰۵۰ : ىف هفارطآ - ۲۳۰۸ ثيدحلا ]

 هلوق دح ىلع هکرت ذوحيو « نيوذتلا « لیکو » ىف زوجي ( زاج موق عیفش وأ لیکوا اتیش بهو اذإ باب ) هل

 دفول مب ىنلا لوقا ) هلق . « موق عیفش وأ موق ليكول » لیعاسال دنع عق وو « دسالا ةبجو یعارذ نيب »

 نم یزافلا ىف قع] نبا هجرخأ ثيدح نم فرط وهو ( كل یبصن : نب ىنلا لاقف مئانملا هولأس نيح نزاوه

 انه فنصملا دروأ دقو « ىلاعت هللا ءاش نا سخا باتک ىف نایب یاسو . صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ثيدح

 باتک نم نينح ةوزغ ىف هحرش یتأیسو « اضيأ نزاوه دفو ةصق ىف كلا نب ناورسو ةمرخع نب روسملا ثيدح
 دفولا ناك : لاطب نبا لاق ۰ ثيدحلا « ممدس مپلا درأ نأ تبر دق ىناو » هيف هلوق هنم ةجرتلا دهاشو . ىزاغملا

 هسفنل عييفشلا وأ ليكولا بلط اذاف ۰ ميف مب ىنلا مهعفشف « مهبس در ىف ءاعفشو ءالكو اوناکو « نزاوه نم السر

 ءالكولا ةلزام ءافرعلا نال . لوبقم هلكوم ىلع لیکولا رارفإ نأ هيف : ىباطخلا لاقو . میکح هكغ كلذ ىطعأف هريغلو

 ىبأ ناو نعفاشلاو كلام لاقو ۰ رك احل اب دحمو ةفينح وبأ هدیفو  فسوی وبأ لاق اذپو ‹ مرمآ نم هل اوميقأ امف

 ءارمالاک ۸ امن او ءالكو اوسيل ءافرعلا نال زاوجلا ةجح ثيدحلا ىف سيلو . لكوملا ىلع ليكولا رارفإ حصي ال : ىليل

 ضرقلا ىلع هب لدتساو . ملعأ هللاو هيلع کاح وه نم قح ىف احلا لوق لوبق ةلزاعي مهقح ىف مطوق لوبقف « مهيلع

 : نيثملا نبا لاقو . هباب ىف هيف ثحبلا ىتأيسو « انیلع هللا ءقي ام لو نم هايإ هيطم: ىتح د هلوقل لوپج لجأ ىلإ

 سيلو ,طئاسولا تعقو ةبهولا نأ موب دق « كل ىيصن » مبموق ىف ءاعفش اوءاج نيذلا مو دفولل لب هلوق

 نأو « روصلا ىلع ال دصاقملا ىلع لزنت رومألا نأ هنم دافتيف « هیسب اوملکست نم عیجو مث دوصقلا لب كلذك

 صخو ظفلا رهاظب قلعت نأ عیفشل سيلف كلذ كتبمو دق عميفشلل هدنع عوفشلا لاقف ةبه ىف هريغل عفش نم

 ىعدا مث ليكولا هارتشاف هنیعب ءىث ءارش ىلع لکو نم هب قحتليو « هل عوفشمل ةبما لب . هسفن كلذي

 ةلأملا فو « هبهذم یضتقم ىلع هلاق اذهو . يبتنا لكوبلل عيبملا نويو , هنم لبقيال هناف هسفن یون امن هنأ

 روبشم فال



arn 

 ساناا هفراع ام ىلع یععأف ىلع ن و ۳ طی نأ الجر لجر لک و اذإ ساپ - ۸

 مهضعب ديزي -هرهغو جابر ىلأ نب ءطع نع عرج نا انث دح مهاربا"نب کلا اشر - ۹
 ”ىبنلا عم تنك » لاق اع ا یر نا دبع راج نع - مهم نحاو ل 3 هلك هل و < ضمب ىلع

 تلق ؟اذمه نم : لاقف یم ینلا یی "رف 3 موقلا رخآ ىف وه اف لافت لج ىلع تنكف « رفس ى كو

 «هينطعأ : لاق . من : تلق ؟ بيضق تلدمآ : لاق . لافت لمج ىلع ىنإ : "تلف ؟ كلام : لاق . هلل دبع نب باج

 كل وه لب : "تاقف « هینمب : لاق . موقلا لوأ نم ناکسال كلذ نم ناکسف .”مترجكزف هنرضف ”هتيطعأت

 ”تذخأ ةنيدلا نم انون د الف . ةنيدملا ىلإ مر مظ كالو ريناند ةعرأب هتدخآ دق « هينعب لب : لاق . هللا لوسراپ

 : تلق ؟ كبعالن”و اهبعالت ةيراج البف : لاق . اهنم الخ دق ةأرما تجوز : تلق ؟ ديرك نأ: لاق « لحنرأ

 : لاق يدلل اند اهف . كلذف : لاق  ابنمالخ تب رج دق ةأرما حکنآ نأ ؛تدرآف تانب كرو قوم أ نإ

 ف ب شا لو ا رال : رباج لاق : ًاطا ری دارو راد ر از هضفا لاليإب

 را دبع ن رباچ بارج قرافی طاريفلا نكي

 « زئاج وهف ىأ ( سانلا هفراعتيام ىلع ىطع أف ىطعي رک نیب ملو ایش ىطعي نأ الجر لجر لکو اذا باب) هلوق
 هضقا لالب اي » هيف هلوق هنم ةجرتلا دهاشو . طورشلا باتكىف هحرش ىتأيسو للا هعیب ةصق ىف رباج ثيدح هيف

 ىلع لالب دمتعاف ةدايزلا ءاطعاب هرمأ دنع هطعبام ردق رك ذي مل هناف « اطاريق هدازو ريئاند ةعب رأ هاطعاف ٠ هدزو

 (مهنم لجر هلك هغلبي ملو ضعب ىلع مهضعب دیزل هريغو حاب د ىبأ نب ءاطع نع) هلوق . اطاريق هدازف كلذ ف فرملا

 هم موضعب دنع اعاو هئيعب مهم دحاو دنع ثيدحلا عیمج سيل ىأ . ىليعامسالا دنع عقو اذكو شک الل اذك

 نيب نأ هانمم نأ عزو نيتلا نبا حرش هیلعو « مهنم دحاو لجد . مهلك هغلبي مل د مهضعبل عقوو ءرخآلا دنع سیلام

 یدیمحلل هلثمو « رباج نعدحا و لجر الا هلك هغلبي مل » جرختسملا ىف یمن ىبأ دنعو . ةطساو هيف رباج نيبو مهضعب

 ريمضلا < مهضعب ديزي » هلوق فامرکلا لاقو , ديدشتلاب «هغلبي مل » یراخبلا نم هتخسن ىف ىطايمدلا طخ و « هعمج ىف

 امزج ثیدحلل ريمضلا تلق . لك نم لدب « لجر» و « لوسرلا وأ ثندحلا ىلا « هغلبي مل» ىفو ريغلا ىلا عجرپ هيف

 ىلعف هعفر امأو » جلاب « هريغو » ةظفل تاياورلا ك فو : یامرکلا لاق مث . لصتم دنسلا نال , لوسر ال

 اذه فام خال ريداقتلا ىلعو « هغلبل ردقم لعق لعاف « لجر » نركحي نأ ل وة «دیزب ه و ا ألا

 اذه یور خیرج نبا نأ مالکلا ینعف الاو , دارلا مهف مدع نم فرجعتلا ءاج اما : تلق . فرجمتلا نم بيكرلا
 نم ةعطق دحاو لک نع یود : عیزوتلاب مهنع هدنع هنکل ٠ رباج نع مبلك ءاطع ريغ نعو ءاطع نع ثيدحلا

 ىف یرهزلا لوقكح وهو . هلمحن ةروصل هنم نایب وبف « هماتتب هقسي مل ىأ « لجر هلكهغلبي مل هلوقو . ثيدحلا

 ىأف « هما هقاس مبنم دحاو لك نوکی نأ ین « هيلع داز هنكلل اهئيدح نم ةفئاط ىنثدح لکو » كفالا ثيدح

 ىف تبثي مل ءىش زيوجتب لغاشتو اپیکرت ىف قلق ال ىلا ةروپشلا ةءاورلا كرت حراش نم بجعلاو ؟ اذه ىف فرجعت



٠ A“ةلاكولا باتک -  

 اذه هنع عرج نبا ىور نم ةيمست نم تفقوو ؟ حراج وأ حراش اذهفأ « فرجعتلا عميمجا ىلع قلطي مث ةياورلا

 ءاف اهدعب ةثلثملا حتفب ( لافث لج ىلع ) لوق . كلذ نم ءىش جحلا ىف مدقت دقو « ريبزلا ىلأ ىلع رباج نع ثيدحلا

 هيلع لزنيل یحرلا تحت عضوي ام وهف هلوأ رسكب لافثلا امأو « ليفثو لافث لاقي , ريسلا ءىطيلا ريعبلا وه ةفيفخ
 اذك «ريناثد ةعبرأ  هلوقو . أطخأ دقف هلوأ رسكب ريعبلا وه ینلا لافثلا طبض نم : نيتلا نبا لاقو . قيقدلا
 زئاج كلذو « ماللاو فلالا تلخد امل ءاحلا تطقس : لاقو « رين اندلا عبدأ » ظفلب حراشلا ىدوادلا هرکذو « عيمجلل

 « ریاج بارق قرافي طاريقلا نكي مف » هلوقو « هريغ دحأ هلقب مل عرتنع لوق هنأب نيتلا نبا هبقعتو . ةرشعلا نود امف

 نأو «هفيس بارق دارملا نأب نيتلا نبا هبقعت و . هتطب رخ ىنمي , حراشلا ىدوادلا لاق , فاقب قسنلاو رذ ىبأل اذک
 روكذملا هلي وأت ىلع ىدوادلا لمح ىذلا وف « بارج» رنک الا ةياور ىف عقو دقو . ىهتنا بارق اه لاقي ال ةطيرخلا
 ىلع داتعالا هيف : لاطب نبا لاق « ةرحلا موي ماشلا لهأ هذخأف ١ رخآ هجو نم ثيدحلا اذه رخآ ىف لسم داز دقو

 داز ولف  طاریق ىلع رصتقاف : فرعلا ىلع لالب دمتعاف «هدزو » هلوق ىف ةدايزلا ردق نيمي مل مب ىنلا نال فرعلا

 ناكر دقلا اذه نوكي نأ لایتحاب كلذ ىف عزاني دقو « لاق اذک هاب أي فرعلا نكل ةدايزلا قلطم هلوانتل ارانيد الثم
 راد لك ىلع ةدايزلاب هل رمأي نم ديزي نأ هرمآ نوكي نأك هيلع ديز ینلا ردقلا كلذو « هتدايز ىف نذأ رس ىنلا
 فرعلاب ال صنلاب كلذ ىف هلع نوكسيف طاريق عبر

 حاكسنلا ىف مامإلا ةأرملا ةلاكو اب - ۵

 'ةأرما تءاج » لاق دعس نب لهس نع مزاح ىنأ نع كلام ان ربخآ فّسوب "نب وللا دبع شرم - ۰

 : لاق . اهینجور : لحر لاقف . یسفن نم كل تبهو دق ىلإ لا لوسر اي : تلاقن كم هللا لوسر ىلإ

 « نآرقلا نم كَم اب اہک انجو دق
Coles CONE cC OVEN ¢ No CNPC ول ۵۱۱ ۵۸ ۵۰۳ ۵۰۲ : ىف ةقارطأ ۲۳۱۰ ثيدحلا [ 
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 هيف دروأو . ةيلوعفملا لع بصنلاب مامالاو . ةأرملا ليكوت ىأ ( حاكسنلا ىف مامإلا ةأرملا ةلاكو باب ) هلوق
 ىدوادلا هبقعت دقو . حاكنلا باتك ىف ىفوتسم هيلع مالكلا ىتآبسو ۰ اهسفن ةيهاولا ةصق ىف دعس نب لهس ثيدح

 نم نينمؤملاب ىلوأ ىنلا ) ىلاعت هللا لوقب لجرلا اهجوز امئاو « هتلكو اهنآ الو ابنذأتسا لي هنأ هيف سيل هنأب
 اهطخ ىنلا لاقو . هيلا اهرمأ تضوفف « ىسفن كل تبهو دق , اهلوق نم كلذ ذخآ فنصملا نأكو . ىهتنا (مهسفنأ
 . ىأر نمل اهجوزب وأ امجوزتيل هيلا اهرمأ تضوف اهنأكف « اضرلا ىلع ترمتسا لب كلذ یه ركدتت لف  ایاجوز»
 لوق : ىوونلا لاقف « نم » ظفا نع تاياورلا رثكأ تلخو « ىسفن نم كل تيهو فا د ةياورلا هذه ىف عقوو

 نم بهذم ىلع ةدئاز نوكت نأ لاتحال دود راكنإلا نأ بقعتو « ماع رکنی اع اذك نالف نم تيهو ءابقفلا

 الثم ةببط هريدقت فذح كانهو ةئادتبا نوکت نأ لمتحيو , ةاحنلا نم تابئالا ىف اهتدايذ یر,
 زئاج وبف لكوملا ُهّراجأف بش لیکولا كرف الجر لک و اذإ بيسسإ - ۰

 زاج ىكسم لجا ىلإ صرفا ناو



 AV مه ۲۳۱۱ ثي دعا
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 هللا ىطر ةريره ىلأ نع نيريس نب دمحم نع فوغ انئدح ورم وبأ محلا نب ناع لاقو - ۱

 2 ي 09 ت مار . مس را 7 ۰ قیاس 2 5 0

 : تافو هن دخأو « م امطلا نم واح لم تا یا: . ناضمر قاكز ظفح 2 ہلا E م لاق هنع

 .2Z e ا هل 8 ۱ 3 2 2 اه مر

 . 4ع توك لاق ۰ ةديدش ةحاح ىلو 6 لايع ىلعو ¢ جاتحم فا : لاو ۰ دم را لوسر ىلإ كنعفرال رللاو

 ةجاح اکسش هلا لوسراي : تلق لاق ؟ ةحرابلا ریس لمفام 2 رب ره ابأ اي : يلم فلا لاقف ۰ تحبصأف

 دا لوسر لوفل دومیسهنآ ترف درو ذکدق ا لاق . لیست هتحرف ٠ الاعو ةديدش

 : لاق . هز هلا رلود ىلإ كندفرأل : تلقف هتاف « مامطلا نم وُ لم ٠ هتدصف دويم نإ هن

 اب ای: را لوسر یل لاقف ؛ تسبصأف . هلی تیغ هتعرف . دوعا ال « لايع “عو « جاتح ىناف ین

 دق هنإ امأ : لاق . هليبس تینا هتحرف ءالايعو ةديدش ةجاح کش لا لوسر اي: تلق ؟ كريسأ لعفام ةربره

 هلل هلا لور ىلا كنمفرأل : ”تلقف هيذخأت « مامطلا نم وثم لمخ « ةثلاثلا هنذصرف .دوعّيسو « كب ذك

 : تلق .اهس فا كن تالك كملعأ ىنْعَد : لاق . دومت مث دومتال مت كنإ « ترم ثالث رخ اذهو

 ال مخ 5 ( موی يملا وه "الإ هلإ ال هلا  ىمركلا يآ أرقاف كشارف ىلإ تب وأ اذإ : لاق ها

 لاف .تحبصاف ليم ا حبصت یتح تاطبش تب الو « ظفاح وا نم كيلع لازت نل لا

 تا ی تالک یناعی هنأ مز دنا لوسر اي : تلق ؟ ةحرابلا 2 ریسآ لعفام : ب هلا لوسر

 هللا ) ةبآلا تخت یت اهوأ نم ىمركلا أ فا كيشارف ىلإ "تی اذإ ىل لاق : "تاق ؟ هام : لاق . هليبس
٩۱ 
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 نم ملت . بوذگ وهو كف دص دف هنا امأ و وبا لاقف . ريما ىلع ىش صرحأ

 « ناطيش كاذ : لاق . ال : لاق ؟ ةريره ابأ اي لای
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 . ( ذاج ىمسم لجأ ىلإ هضرقأ ناو« لاج وبف لکولا هزاجأف ایش لیکولا كرتف الجر لکو اذا باب ) هلق

 ليكولا هلمف ام زحي مل اذإ لكوملا نأ ةمجرتلا مووفم : بلباا لاق « ناضمر ةاكز هظفح ىف ةرب ره ىبأ ثیدح هيف دنا

 « اضيأ لکولا هزاجأ نإ ىأ « زاج ىمسم لجأ ىلا هضرقآ ناو » هلوق امأو : لاق « زئاج ريغ وهف هيف هل نذأي مل ام

 : لاق . رايخلاب لاملا بر ناكو كلذ هل زي مل اهريغو ةعيدولا لام نم ايش ضرفآ اذإ نمت و ملا نأ افالخ عآ الو لات

 ةليل ناك هجارخ و « هجارخإ لبق هنوعمج اوناكو ةقدصلل اعومب ناک مامطلا نأ قيرطب بابلا ثيدح نم كلذ ذخأو

 : یامرکلا لاقو . جارخالا تفو وهو لجأ ىلا هل هفلسأ هنأكف هکرت ةجاحلا ةريره ال قراسلا اکش اماف « رطفلا

 ددوآ اذکم ( میم نب نائع لو ) هلوق . لاق اذک. مینا هعفر نأ ىلإ هلبمأ هنأ ثيح نم ةبسانملا ذخوت



 ةلكولا باتك و ۸

 سیلب] ةفص ىف كلذ هداعأو « عطقنم هنأ یرملا نا معزو « ثيدحتلاب هيف حرصی مو انه ثيدحلا اذه ىراخبلا
 « روکحذلا نائثع ىل قرط نم معن وبأو لیعاعالاو یاسنلا هلصو دقو . راصتخاب نکلا نآرفلا لئاضف قو

 فاجزولا بوقعي نب ميهارباو مالس نب زيزعلا دیعو بینم نب زيزعلا دبع قيرط نم « قیلعتلا قیلعت » ىف هترکذو
 هععسام ناكنا - هنع هذخآ ىراخبلا نوکی نال مهبرفأو « ماتع هل لاقي ىذلا بلاغ نب دمعو فاوصلا رشب نب لالهو

 دنع ىرخأ قيرط هلو « مامالا فلخ قءارقلا ءزج » ىف هنع جرخأ هخ ويش نم هناف « رشب نب لاله  مثيهلا نبا نم

 وبأو ىنا بطلا هجرخأ لبج نب ذاعمل كلذ لثم عقوو « ةرب ره ىبأ نع ىجانلا لكوتملا ىبأ ةياور نم اهجرخأ یاسنلا

 اهدعب ةلمپلا ۰۱۶۱ ناکساب ( وع لعج تآ قاناف ناضمر ةاکز ظفص هللا لوسد یلکو) هلوق . قايورلا ركب

 فدك رثأ دجوف ةقدصلا رم ىلع ناك هنأ » ةريره ىبأ نع لكوتملا ىنأ ةياور ىفو « ىح ىثحو وثح اثح لاقي ةثلثم

 ىف داز ( هتذخأف ) هلق . فك .لم هنم ذخأ دقرقا اذاف » هجولا اذه نم سيرضلا نبالو . « هنم ذخأ دق هنآك
 كر نم ناحبس لقف هذخأ: نأ تدرأ نإ هل لاقف الوأ مس ىنلا ىلا كلذ کش ةريره انآ نآ » لکوتلا نأ ةياور

 ىلإ هعفر لاقي « كوكشأ كب نیمذال ىأ ( كنمفرأل ) هلوق ۰ « هتذخأف یدی نيب مق (هب انآ اذاف اهتلقف لاق ء دمحم

 ىبأ ةياود ىفو « ىل ىع «ىلعد وأ لابع ةقفن ىأ ( لابع ىلعو جاتحم ىلإ ) هلق . یوکشل هرضحأ اذإ کالا

 ىف ( ةجاح ىلو) هلوق ۰ «دوعآ الو » ليعامسإلا ةياور ىفو « نجلا نم ءارقف تيب لهأل ه:ذخأ اما لاقف » لكوتملا
 « ءاجخد ىلتسملاو ىنيمشكلا ةياور ىف (لمج) هلوق . هتبقر ىأ ( هتدصرف ) هلوق . « ةجاح یو » یپمشکلا ةياور

 ىبأ ةياود ىف ( اهب هللا كعفني ) هلو . « ىع لخ » لكوتملا ىبأ ةياور ف ( كءلعأ ىنعد لاق ) هلوق . نيعضوملا ىف
 نجلا نم كبرقيال د هجولا اذه نم سيرضلا نبا ةباور فو « نجلا نم ىثنأ الو ركذ كبري مل نهتلف اذا » لكوتملا

 ىبأ ةياود قو » مالكلا ىأ « وهام » ىنممشكلا ةياورنف ( نهام تلق ) هلوق ۰ « ريبك الو ريغص ىثثأ الو ركذ

 حابص لك دنع» لكوتملا ىبأ ةياور ىف ( كشارف ىلا تيوأ اذا ) هلق . « تاملكلا ءالؤه امو تلق » لكوتملا

 ليعامسالاو ىتاسنلا ةياور ىف ( ةيالا متاع ىتح € مويقلا حلا وه الإ هلا ال هنا إل ىمركلا ةيآ ) هلوق . « ءاسمو

 هلإ ال هللا » لكوتملا ىنأ قيرط نم سيرضلا نبا ةياور ىفو « اممتخ ىح اهرآ نم مويقلا ىلا وه الإ هلا ال هللا »

 .لاقو « اهرخآ ىلا لوسرلا نمآ : ةرقبلا ةروس ةمتاخو د ةدايزلا نم لبج نب ذاعم ثيدح قو « مويقلا ىلا وه الإ
 هللا لوسر ىلا كلذ توكشف اناصقن موي لك هيف دجأ تنكف ةقدصلا رمت عقيب هللا لوسر ىلا مض » ثيدحلا لوأ ىف

 بابلا للخ نم لخد بابلا ىلإ ىنا ابلف « ليف ةروص ىف ليقأف هتدصرف « هدصراف ناطیشلا لمع وه : ىل لاقف ملي

 ىدي تفتلاف هةذخاف » ىايورلا ةيأور قو « هتطسوتف یا ىلع تددشف ؛ همقتلي لعجل رملا نم اندف هتروص ريغ ىف

 لَو هللا لوسر ىلا كنعفرال « كنم هب قحأ اوناكو هتذخأف ةقدصلا رم ىلا تبثو هللا ردع ا : تلقف هطسو ىلع

 نمالا كتيتأ امو« لايع وذ ريقف ريبك خيش انأ لاق ؟ را لك أت ىتبب كلخدأ ام » ىتايورلا ةياور قو « كحضفيف

 انقرغتناتيآ هيلع تا ز ايلف ميحاص تعب یح هذه عتیدم ىف انكدقلو ٠ كنيتأ ام هن ود ايش تبصأ ولو « نيبيصن

 ىلا لوسرلا نمآ هلوق نم ةرقإلا ةروس رخآو ىسركلا ةيآ : لاق « معن تلق . امهكشلع .ىلبس تیلخ ناف , اتم
 وه لوالاو « نآرقلا لئاضف ىف كلذ سکع عقوو «لذب ۸» ینهیمشکلا ةياود ىف ( كيلع لا نل ) هلوق . « اهرخآ

 سم ةبج نم وأ هللا دنع نم ىأ ( ظفاح هللا نم ) هلوق ٠ ليعامسالاو یاسنلا ةياور وهو سيلب] ةفص ىف عقو ىنلا



۸۹ Sh 0 ۱ ۲۳۱۱ ثيدحلا 

 صرحآ ) ةباحصلا ىأ ( اوناكو) هو . ةدحولا مضو ءارلا حتفب (كبرقب الو) هی. هتمقنو هللا ساب نم وأ هللا
 اذه نوکی نأ لمتحم و « ريخلا ىلع ءىش صرحآ انکو : لوقي نأ یضتقی قایسلا ذإ  تافتلا هيف ( ريخلا ىلع ءىش
 اصرح ةثلاثلا ةرملا دعب هلببس ةبلخت نع راذتعالل قوسم وهف لاح لک لعو « هتاور ضعب مالك نم اجردم مالكلا

 ىنا ةياور فو « بوذكو هو تیبا قدص » ليج نب ذاعم ثيدح ىف(بوذك وهو كقدص) هلو . عفنیام ميلعت ىلع

 ( ناطیش كاذ ) هلق . « ثالث ذنم » ىنبمسكلا ةياود ىف ( ثالث ذم ) هلق . « كلذك هنأ تباع ام وأ » لكوتملا
 عقو دقو « ینهذلا دپما هيف ماللاو « ناطيشلا كاذ » نآرقلا لئاضف ىف عقوو « نيطايشلا نم ناطيش ىأ عيمجلل اذك
 نب ديزو یناربطلا دنع ىراصنألا ديسأ أو ىذمرتلا دنع ىراصنالا بويأ ىبأو یاسنلا دنع بمک نب بال اضيأ
 «اهترکذ ىلا ليج نب ذاعم ةصق الإ ةربره ىبأ ةصق هبشپ ام امف سيل هنأ الإ كلذ ف صصق. ايندلا ىبأ نبا دنع تباث

 اذاف ء صقني هدجوف « هدهاعتي ناک هنآ و رم همف نرج هل ناک » هنأ بعكنب ىبأ ثيدح قف , ددعتلا ىلع لوم وهو
 انييحأو ةقدصلا بحت كنأ انذلب »هل لاق هنأ هيفو « ىنج لب لاق ؟ ىسنإ مأ ینج هل تلقف , لتحمل ا مالغلا هبش ةبادب وه
 قدص : لاقف لب ىنلل كلذ ركذف « ىسركلا ةيآ ةبآلا هذه لاق ؟ كنم انريجي ىذلا اف لاق ٠ كماعط نم بيصف نأ
 تناكو « رمت ابف  ةفصلا یهو ءاحلا نوکسو ةلمهملا حتفب ىأ  ةوه هل تناك هنا » بويأ ىنأ ثيدح ىفو « ثييخلا

 تفلف اهذخأف « هللا لوسر ىيجأ هللا مسب لقف ات اذا : لاقف بینا ىلا كلذ کشف « هنم ذخأتف ۔یجت لوغلا
 «هريغ الو ناطش كب رقي الف كتيب ىف اهأر قا یسرکلا ةبآ اًميش كل ةركاذ ىلإ تلاقف ائالث كلذ ركذف « دومتال نأ
 هرم قرسنف هفلاخت لوغلا تناكو , ةفرغ ىف اهاعج هطئاح رع عطق امل هنأ ىدعاسلا ديسأ ىبأ ثيدح فو , ثيدحلا
 ىلا فلاخي الف كتيب ىف اهؤرقت ةبآ ىلع كلدأو » هرخآ ىن: لاقو ءاوس بوبأ ىبأ ثيدح وحن ركذف هيلع هدسفت و
 ثيدح قو . ثيدحلا « تاعرضف اهتسا تلح مث « یمرکلا ةيآ یهو هژاطغ فشكب الف كئانإ لع اهژرقت و « كلهأ
 نأ تدرأف « ةئسلا انتباصآ « نجلا نم لجر : لاق ؟ اذهام : لاقف ةبلج عمسف هطئاح ىلا جرخ هنآ تبا نب ديز
 ةياغلا غیلبلا يمتنلا نم ( بوذك وهی) هلوق . « یسرکلا ةيآ لاق ؟ کنم انذيعي یذلا اف : هل لاق . کرامت نم بیصآ
 «بونک وهو د هلوقب منلا ىف ةفل الا ةفصب كلذ كردتسا مث « حدلا ةفص هل موأف قدصلا هل تبث هنال نسحلا ىف
 الخ ر جافلا اهاقلتي دق ةكحلا نأو ۰ نمؤملا هب عفتنب ام لمي دق ناطیشلا نأ مدقتام ريغ دئاوفلا نم ثيدحلا قو

 قدصي ام ضعبب قدصی دق رفاكلا نأو هب لمعي الو ءىثلا ممی دق صخشلا نأو « اب حفتنیف هنع ذخؤتو اب عفت ۱
 روصتب دق هنأو  بذکی نأ هنأش نم ناطیشلا نأبو , قدصی دق باذکلا نآبو « انمؤم كلذب نوکی الو نمؤملا هب
 ىلع ناكاذإ اب صوصخم ( مبنورتال ثيح نم هليبقو وه مكاري هنإ ) ىلاعت هلوق نأو « هتیژر نكمتف روصلا ضحبب
 مهنأو « سنالا ماعط نم نولك اب .نجلا نأو « اليكو ىم ءىش ظفح ىف مقآ نم نأو « اهيل قلخ ىلا هتدوص
 لضف هيأو ۰ نوعدخ و نوقرسب مهنأو « سنالا مالكب نوملكتي مهنأو « روكذملا طرشلاب نكل سنالل نوربظي
 قراسلا نأ هيفو . هيلع هللا مسا ركذيال ىذلا ماعظلا نم نوبيصي نا نأو : ةرقبلا ةدوس رخآ لضفو ىس ركلا ةيآ:
 ىلإ هغيلبت لبق هنع وفملا ىباحملل زاج كلذلو باصنلا غلبي مل قورسلا ردقلا نوكي نأ لمتحو , ةعاملا ىف عطقيال
 كثيدح ىف عقوو . تابيغملا ىلع ب ىنلا مالطا هيفو . قدصلا هب نظب نم ىلع رتسلاو ونملا لوبق هيفو . عراشلا

 رطفا ةليل لبق رطفلا ةاكز عج زاوج هیفو . كلذب هنلعأف لب ىنلا ىلا ءاج مالنلا هيلع ليريج نأ لبج نب دم
 يرابا جن ه جدك م



 هلاک ولا باتك- ۽.

 ا HS فک

 ابتقرفتو امظفحمل ضعبلا ليكوتو

 دودرم "می ادساف نیش لک را عاب اذإ تیساپ - ۱

 تەم : لاق يع نع مالت نا وه "وام دح رحلاص نب یی انثدح قاحسإ شو - ۲

 « فرب رعتب ب ىدلا ىلا لال ءاج » لاق هنع "لا يضر ىردملا دي بأ مه هنأ رفاغلا دبع نب 0

اص هنم تحف ئوس رع ىدنع ناك: لالب لاق ؟ اذه نبأ نم : ری یبنا هل لاقف
 يذلا ممطنل - عاضب نيع

 رملا مبف یرتشت نأ تذرآ اذإ “کلو عفت ءابكلا نيك « هر هوآ : كلذ دنع لِي ىلا لاقف . هلْ

 « هيرتشا 3 1 رخآ عیب

 هَ ىنلا ىلا لالب هاج » ديعس ىبأ ثيدح هيف دروأ (دودرم هعيبف ادساف آثيش ليكرلا عاب اذإ باب ) هو
 دنعف : هقرط ضب ىف درو ام ىلإ كاذب داشأ هلعلو « هب راعشإ هيف لب درلاب حرصت هيف سيلو . ثيدحلا « قرب رتب

 « هدرف برا اذه » لاقف ةصقلا هذه وحن ىف ديعس ىبأ نع ةرضن ىبأ قيرط نم لسم
 ىف كلذ ىلإ ةراشإلا تمدقت دقو

قلا نا : ربلا دبع نبا لوق هيفو « عويبلا باتك نم « هنم ريخ رمتب رم ءارش دارأ نم باب »
 ةره نيتىم تعقو ةص

 . هب معلاوابرلا رحت دعب كلذودرلاب رمالا امف عقو ةرمو « ابرلا ميرحتب ملا لبق كلذ ناكو درلاب ملا هيف عقي مل

 ىربطلا دنعو. لالب ىرخآلا فو ؛ ربيخ لماع ةيزغ نب داوس نيتصقلا یدح) ىف كلذ ىلوت ىذلا نأ ددعتلا ىلع لديو

 ین لاقف د هيفو ثيدحلا « هنم دوجأ | رم هنم تعتب ف « نود رمت ىدنع ناك لاق لالب نع بیسلا نب ديعس قي رط نم

 وأ ةطنح هعب و كرم ذخ و هبحاص ىلع هدرف قلطنا : هئيعب ابرلا اذه : تلم
 یجب مش رقلا اذه نم هب رتشا مث ريءش

وبآ مزجو « من وبأ هب مزج اکهیوهار نبا وه ( قحا انئدح ) هلو . 4
 جتحأو « دوصنم نبا هنأب ین ىلع 

ب كلذ سیل نکلو « دانسالا اذج حلاص نب یحم نع روصنم نب قحبإ نع هنيعب ثيدحلا اذه جرخأ ابلسم نأي
 . مذال

 «ىبحي انثدح » ملسم دنعو اص نب ىحي ان ربخأ قمسإ لاق انبف . ادانسإو انتم نيفايسلا رب اغن هيوهار نبا هنوكديؤيو

 انأبنأ د لسم دنغو « ىح نع » انه عقوو . ثيدحتلا ال رابخالاب هخاشم نع ريبعتلا هب وهار نب قع) ةداع نمو

 هرکذ امهدحأ نوكي نأ لمتحيو « نكامآ ةدع ىف نما قابس ىف ةراغملا تعقو كلذكو , « رک ىبأ نبا وهو ىحي

ارلا نوكسو ةدحوملا حتفب ( قرب رمتب إب ىنلا ىلا لالب ءاج) هل . ىنعملاب روصنم نب قحإ نم
 نون اهدعب ء

 اعوفرم دحأ دنع عقو دقو . ةينربلا هبشت ةرم لك نال كلذ هل ليق « فورعم رفلا نم برض ةددشم ةين اتت مث

 هلوق ۰ «اندنع » ىنيسشكلا ةلاود ىف ( ىدنع ناك ) هو . « هيف ءاد الو ءادلا بهذي « ىنربلا کنارم ریخ د

 ةحوتفلا ةيناتحتلاب رذ ىبأ يغاو « ةمومضملا نونلاب ( إب ىنلا مطنل ) هلق ٠ مظع نزو ةزمحلاب ( ءىدد )

 هوأ ) هلوق . ماب « إب ىنلا مطل هلسم ةياور قو « اضيأ ةحوتفم نيملاو
 هيف اذك (ابرلا يع ابا نيع « هدأ

و , هسفن ابرلا نيعب هدارمو « ةدحاو ةرم لسم ىف عقوو « نيترم راركشلاب
 عجوتلا دنع لاقت ةيلك «هوأ , هلوق

 «ءاما رسکو واولا نوكسي لاقيو « اهرفذح اعرو « ةنکاس ءافاو ست دقو ةحوتفم واولا ةددشم یهو

 لمفلا اذه نم مأتلل امإ هلاقو « رجزلا ىف غلبأ نوکیل هوأت ام نيتلا نبا لات «ديدشنلا لدب ةزم دم مهضعب كحو
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 رقاا یرتشآ نأ تدرأ اذإ نکلو » سم ةياور ىف ( هب رتشا مث رخآ عيبب رقلا عبف) لوق . مهفلا ءوس نم امإو
 ىلإ دومی هب ىف ريمضلاو ءیدراا را هب دارملا بالا ةياور ىف رقلا نال . ةرياغم امری و « هرتشا مث رخآ حییب هعبف

 ىف ريمضلاو « ديجلا رقلاب دارم اف لسم ةياور امأو ءادمج ارمت هب رتشا ىأ فوذع لوعفلاو ءىدرلا رملاب يأ را

 مرت ىلع صنلا هيفو . هلاح فشکنپ ىح صخشلا هب بيرتسي امع ثحبلا ثيدحلا قو . دیجال « هرتشا مث » هلوق
 مايتهاو « اهريغو تاحابملا ىلا لصوتلا ىلا هداشرإو , هملءي ال نمل هميلعتو نيدلا رمأب مامالا ماتتهاو . لضفلا ابر

 مدقت دقو ‹ حصتال ابرلا ةقفص نأ هيفو . اهريغو تاموعطملا عاونأ نم هل ديجلا ءاقتناو « هعوبتم رمأب عباتلا
 هعضوم ىف اطوسبم كلذ

 فورملاب "لک ايو هل افيدص میلی نأو « هتف و نقولا ىف لاک وا سیصساپ - ۲
 لع لاو ا يضطر رع ةقدص ىف لاق « و ره نع نايفس ان دح دیس نب ةبيتق اشو - ۳

 سال یده رع ةقدص لت وه رع "نیا ناکسف . الام لئأتم ريغ هل ادص لکبو لک أي نأ "حانج لولا

 « مپط لؤي ناك كم لها نم

 [ ۲۷۷۷ ۰ ۷۲۲۷۳ ۰۳۷۲۲ ۰۲۷۱۰۱۲۱۳۷ : ق هفارطآ - ۲۳۱۳ ثيدحلا ]

 ةرصتخم هفقو ىف ربع ةصق هيف رکذ ( فورعملاب لك ايو هل اقيدص مطب نأو هتقفتو فقولا ىف ةلاكرلا باب ) هلق

 اک رمح نبا نع اهل هتياور ىف ىأ ( رمع ةقدص ىف ) هلق . کلا دانید نبا وه ( ورمع نع ) هلو . ةلوصوم ريغ
 نه رانید نب ورص نع نايفس نع رمع ىنأ نبا قيرط نم ليعامسالا ةياور هی و « فارطالا » ف ىزملا كلذب مزج

 روكذملا طرشلاب اذخأ هنم یدم رمع نبا ناك ]و « عماج ريغ ىأ ةثلثم مث ةانثم ( لثأتم ديغ) هلوق ٠ رم نبا

 هرفوب ناكذف فورعملاب هنم لک أي نأ هل لمج ىذلا هبيصن نم مهمعطي امثإ نوكي نأ لمتحيو « هقيدص مطب نأ وهو

 لاق « « ليعاذمإلا ةياور ىف نيب وه اک روكذملا دانسالاب لوصوم وه ( ريع نبا ناكسف ) هلوق ٠ . هنم ةباخعال ىدہل

 نر ورم ینمی - هنال لاسرالا ةروصب وهو : لاق < لعاف رمعو ن ونتلاب ةقدص « رمع ةقدص ىف د هلوق : قامركلا

 ىفو » لاق ب كلذ رمع فقو ىف رانيد نب ورم لاق ىأ ةفاضالاب تاياورلا ضمب فو : لاق ء رمع ركذي مل ۔رانید
 ةفاضالاب رع ةقدصو « ضع طاغ نيونتلاب ةقدص هلوقو « طلغ ةريخالا هذه : تلق . واولاب ورع تاداورلا ضعب

 رائيد نب ورم نع ىور ةئييع نب نايفس نأ مالكلا اذه ىنعمو ۰ یراخبلا ف ثيدحلا اذه ةاور عیج دنع ىتلا یه
 رع نبا لعق نم همبف ام هرکذ ام لح هناکف رمع نبا عیینص ىلإ كلذ ىف دنتساو هركذ ام رمع ةقدص نع ىح هنأ ١

 اذه قاس مث رمع نبا نع دانید نب ورمع ربع نبا دنسم ىف ىزملا مجرت اذهبو « ريرقتلا اذبي الوصوم ربا نوكيف
 : بلهملا لاق « صاعلا ىبأ نب ديسأ نب دلاخ نب هللا دبع لآ مهنأ ليعامسالا نيب ( سانل ) هلوق ٠ دنسلا اذهب ثيدحلا .

 فورعلاو ( فورعملاب لك أيلف !ريقف ناك نمو ) متيلا لو ىف لات ثيح هللا باتك نم هفقو طرش رمع ذخأ
 مهب سانلا هفراعتيام

 دودحلا ىف کلا ببيسإب - ۳

 دير نع را ديع نب للا ردیبع نع باپش نبا نع "فسا انب ربخأ ديلا بأ اش — لا
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 تفرتعا ناف ءاذه ما ىلإ سيتأ اب دغاو » لاق ی ینا نع امهنع هللا یضر ةريره ىبأو رملاخ نبا
۶ 

 6 اہ راف
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۱۷۱۷۹ 

 اكل ۷۲۵۸ ۷۱۹۳ > TAA ALY ° ۱۸۳۵۱۸۴۳۰۱۸۲۷ <¢ FF ۲۷۲۵۱۲۳۱۹۸ : ىف هفارطأ , ۲۳۱۵ ثيدحلا ]

۷۶۸ [ 

 ن ف ee ىبأ نا نع "بو نع يتلا باهرا دبع اوا مال نا شرم بس ۹

 « هوبرضي نأ تببلا ىف ناک م لي هللا لوسر مأف«ًابراش - نامه را وآ نا ءیج » لاق رثراحلا

 « ديرجلاو يلامتلاب هانبرضف « هی نميف انأ تنکف لاق
 1 [ ۱۷۷۶ « ۱۷۷4 : ىف هاقرط - ۰ ثيدحلا ]

 ارصتقم فيسعلا ةصق ىف دلاخ نإ ديزو ةريره ىنأ ثيدح نم افرط هيف ددوأ ( دودحلا ىف ةلاكولا باب )ەلۋ

 قايسو , ةمجرتلا هذه ىف هملا جاتحا وه ردقلا اذهو , اپجراف تفرتعا ناف اذه ةأرما لا سینا اب دغاو » هلوق ىلع اهام

 وأ ) هلق .ريغصتلاب ( نامیعنل اب ءیج ) هلوق . ىلاعت هللا ءاش نإ دودحلا باتكى هيلع مالکلاو همایب ثيدحلا اذه

 ۱ ریبکتل اب وه له كشف « نایمن و نان ءیج » ةياور ىف ىليعامسالا دنع عقوو « ىوارلا نم كش وه ( ناه عنلا نبا

 , كش ديغب « ناييعنلاب تثج » ىليعامإلل ةياور قو . دودحلا باتک ىف ىنبمشكلا اباثم ىتأيو « ريغصتلا وأ
 قيرط نم بسنلا ىف راكب نب ديبزلا دنع عقو دقو , كش ريغب ناعنلا هنأو نابعنلا رضحأ ینلا ةيمست هنم داغتسيو

 ثيدحلا ركذف « بارشا بيصي ناييعنلا هل لاقي لجر ةنيدلاب ناكد لاق هيبأ نع مزح نب وربع نب دم نب ركب ىلأ
 لجرب رم تلي ىنلا نا ه کب هللا لوسر ةب او یلسلا سيق نب ناورم ثددح نم هدنم نا یورو , هوحت

 نب كلام نب داوس نب ثداحلا نب ةعافد نب ورع نب نامیعلا وهو « ثيدحلا « برضف هب رمأف نامعن هل لاقي نارکس
 رخآ هجو نم دودحلا ىف فیس ( ابراش) هل ٠ احارم ناكو اردب دبش نم ىراصنالا راجنلا نب كلام نب متغ

 لوسر رمأف » هيف هلوق هنم ةمجرتلا دهاشو . كانه هيلع مالكلا ةيقب ی أ سو « هيلع قشف » هيف دازو « ناركس وهو »

 لا عضتل لماحلا دحک ةفافالا هب ىنأتسي ال رفلا دح نأ هنم ذخؤي و , هتماق] ىف مل

 اهدهامتو نادبلا ىف ةلكرلا سیساپ - ٤
 ترم نع مزح نب ركب ىلأ نب ملل دبع نع الام ىنثدح لاق هللا دبع نب ليعامسإ اشو - ۷

 "لوسرااهدلق 2 « یدی وب وا رلوسر ید دئالق تلتف انأ ”ةشئاع تلاق » ت ربخأ اهنأ نح را دبع تنب

 « یادطا رحم یتح ل لا ةلحأ ىش و هلا رلوسر ىلع رخ مف « ىبأ مم اهم تسب ممه هیدیب هيي ہلا
 هیدمب اهل غب ینلا دیلقت و دئالةلا التف ىف ةيثئاع ثيدح هيف ديوأ ( امدهاعت و ندبلا ىف ةلاكولا باب ) هلوق



 ع ۲۳۱۹۰ ۲۳۱۳ دخلا

 تمض: ام ىلا هب ريشي هلعلف اهدهاعت امأو « ندإلا ىف ةلاكولا  .رم هل مجرت ايف رهاظ وهو < ركب ىبأ عم اهايإ هثعبو

 قبس دقو « هب ىنتعا ام, ىنتعي نأ ركب ىبأ نأش نف هیدیپ امدلق ینح هسفنب اهايإ لَو ىنلا ةرشابم نم ٹی ا
 جملا ىف هيلع مالكلا

 ”تاقام تمم دق : ”ليك لا لاقو . هلا كلارأ ثيح هن : ليكل ”لجرا لاق اذإ اپ - ۵
 کلام "نب نأ مع هنأ هللا دبع نب قاحسإ نع تم ىلع "تأ رق لاق ىع نب ی قنص - ۸

 تناكو ءاح ريب هيلإ هلاومأ بحأ ناكو « الام ةنيدملاب ىراصنأ "رنک أ ًةحلط وبأ ناک » لوقپ هنع هللا ىغر
 بلا ولت نآ "تلي الف . بّیط اف هام نم بشی و املخدی ا هلا لوسر ناكو « دجسملا ةلبقتسم

 هباتك ىف ”لوقي ىلاعت هللا "نإ « هللا لوسراي : لاقف مع هلا لوسر ىلإ ةحلط وبأ ماق 4 نوی امم اوقفت ىتح
 اهرخذو اهرب وجرأ هلل ةقدص اهنإو « ءاحربب ىلإ ىلاومأ بحا ناو (نوبم ام اوقفنت ىتح رملا اولانت نل

 تلق ام تمم دق . جار لام كلذ حار لام د ب : لاقف . تاش هح هللا لوسراي اهنَضف « لا دنع

 « هلع ينبو هبرافآ ىف ةحلط وبأ ابف . هلا لوسراپ لمقَأ :لاق . نيبرفألا ىف معج نأ یراو «ابيف

 « ميار » كلام نع حور لاقو . كلام نع ”ليعامسإ همبات
 دارأ ثيح هعضوف ىأ ( تلقام تعم دق ليكولا لاقو « هللا كارأ ثيح هعض هليكول لجرلا لاق اذا باب ) هلق

 دهاشو (نوبحت ام اوقفنت ىح ربا اولانت لإ ىلاعت هلوق لوزن دنع ةحلط ىبأ ةقدص ةصق ىف سنأ ثيدح هيف . زاج

 « تنش ثيح هللا لوسراي ابعضف « هللا دنع اهرخذو اهرب وجرأ هلل ةقدص ابنا ه إب ىنلل ةحلط ىبأ لوق هنم ةمجرتل

 هيلع درف « ها كارأ تبح ابعض » لاق ةحلط اب نال لوبقلاب الإ متال ةلاكولا نأ هنم ذخؤي و . كلذ ىلع اِ هدر رقت
 هنأ ىلع عطق ةزمبب اهلك قرطلا ىف طوبضم ( هللا لوسد اي لمفأ ) هلو . « نيبرقالا ف ایم نأ ىرأ » لاقو كلذ
 هب تبت مل هنأ نيتلا نبا هيقعتو « هللا لوسر اب تنأ كلذ لعفا ىأ 3 آلا ةغيص هيف ىدوادلا ىكحو « ليقتسم لعف

 لاتو ) هلوق . نارع لآ ريسفت ىف الوصوم ىتأي ( كلام نع ليعامسا هعبات ) هلق . هابأي قايسلا نآو ةياورلا
 . ةظفللا هذه ىف الإ , نتلاو دانسإلا ف كلام نع ةياورلا ىف قفاو ةدابع نب حور نأ ین (خیار كلام نع حور

 «براقالا ىلع ةاكرلا باي » ىف ةظفللا هذه ىف فالتخالا نايب مدقت دقو « هنع دحأ مامإلا ابجرخأ ةروكذملا هتیاورو
 ىلاعت هقا ءاش نإ فقولا باتتكىف ثيدحلا حرش ىتأيو « ءاحريب طبض كانه مدقتو « ةاكرلا باتک نم

 اهوحنو ةنازيللا ىف نيمألا لک و ساپ - 6

 ئسوم ىلأ نع ةد'رب ىبأ نع هللا دبع نب ديرب نع ةماسأ وبأ اكثدح هالتلا نب دمحم قص = ۹
 الماك هب مآ ام - ل ىذلا : لاق اعرو - قوي ىذلا ”نيمألا ”نزاَحلا م لاق ا یبلا نع هنع نا يفر



 « نیس ”دحأ هب يأ ىذلا ىلإ هنن ايل رقوم
 اطوسبم قبس دقو , نیما نزاخلا ىف يسوم نبأ ثيدح هيف دروآ ( اهوحنو ةنازخلا ىف نيمالا ةلاكو باب ) هو

 مدقت اک ةراجإلا لوأ ىف یرخآ اقيرط هل ركذو « ةاكرلا باتک ىف
 هيف ام رركملا « ةلوصوم ةيقبلاو ةتس اهنم قلعملا , اثیدح نبرشعو ةتس ىلع ةلاكولا باتك لمتشا : ( ةماخ )

 ةيمأ لتق ىف فوع نب نمحرلا دبع ثيدح ىوس اهجيرخت لع لسم هقفاو « ةصلاخ ةيقبلاو اثیدح رشع اننا ىضم ايفو
 ىف ةرره نآ ثيدحو « هقیرط نم نزاوه دقو ثيدحو « ةحوبذلا ةاثلا ىف كلام نن پمک فیدحو ۰ فاخ نبا

 . راثآ ةّتس مريغو ةباحصلا نع راثألا نم هيفو . نامعنلا ةصق ىف ثراحلا نب ةبقع تیدحو « ناضمر ةاكز ظفح
 لما فاو

 عبارلا .رجلا مت

 ( ةهرازلا و ثرلا باتكح ) هلوأو « سما ا .رجلا هللا ءاش نإ  هيلبو



 نس



 و -

 ا ( رصحلا باتک - ۲۷ )
 نيلمنلا دج مل اذإ مرحبلل نيفخلا سبل ٠١ هاب ار

 ليوارسلا سبلیلف رازالا دحي مل اذل ٠١ هو بابا

 مرحال حالسلا سيل ۱۷ ۸ رمتعلا رصحأ اذا 9

 مارح) ريغب ةكمو مرحلا لوخد ١م ۸ جلا یف راصحالا ۲

 صیق هيلعو الهاج مرحأ اذل ۱٩ ۳ رصحلا ىف قلا ليق رحنلا م

 ةفرعب تومب مرحلا ۲۰ ۳ لدب رص#لا ىلع سيل لاق نم ۽

 تام اذا مرحلا ةنس ٩٤ ۲١ |( هسأر نم ىذأ هب وأ اضيرم کنم ناكن ف9 ه

 نع جم لجرلاو ,تيملا نع روذنلاو جملا 7م د44 | نیک ادم ةن ماعطإ یهو ( ةقدص رآ) ۹

 ةأرملا فصن ةيدفلا ىف ماعطالا ب

 ةلحارلا ىلع توبثلا عيطتسي ال نمع محلا ۲۳ ٩ ةاش كسنلا ۸

 لجرلا نع ةأرلا جح ۲ دب (هنفرال» 4
 نایبصلا ج ۲۰ و لا قلادجالو قوسف الو) ۰

 ءاسنلا جح ۲۱ ۲ ( دیصلا ءازج باتک - ۲۸ )

 ةبعكلا ىلإ ىثملا رذن نم ۴۷ ۷۸ ۱۸۲۱-۱۸۲۲ مقر

 ( ةنيدملا لئاضف باتک - ۲۸ ) هوصتو دیصاا ءارج .
 ۱۸۰ س ۱۸1۷ مقر هلك أديصلا مرحملل یدهأف لالملا داص اذا ۽
 ةنيدلا مرح ١ م. [لالحلانطففاوكحضفاديص نومرحایآراذا م
 سانلا ىننت اهنأو ةنيدلا لطف ۲ مپ | . ديصلا لتق ىف لالحلا مرحلا نيعيال ۽

 ةباط ةنيدملا م رر |لالحلا هداطصي ىكل ديصلا ىلإ مرحلا ریشیال ه
 ةئيدملا اتال ٤ رو |لق 1 ایح ایشحو ًاراح مرحملل یدهآ اذا 5

 ةنيدملا نع بغر نم ه ۸ باودلا نم مرحلا لتقيام +
 ةنيدملا ىلإ زرأي ناعالا + وج مرا رجش دضعيال ۸

 ةنيدملا لهأ داكن م مثل ب هو مرحلا ديص رفنیال ٩
 ةئيدملا ماطآ ۸ ۲ ةكع لاتقلا لعال ٠

 ةنيدملا لاجدلا لخدال ه4 ۰ مرحملل ةماجحلا ١

 سا ىت ةنيدملا ٠١ ود مرحلا موز 9

 ةنيدملا ىرعت نأ مقلب ینلا ةيهارك ۱۱ 6٩ ةمرحلا و مرحملل بيطلا نم ىهنياه ۴

 ر نب هللا ديبع نع ىح نعددسم انثدح ۱۲ ٩ مرحمل لاستغالا 4
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 ضیب لا طيخلا کل نیتی یح اویرشاو اواکو» ۱۰ ۲
 ( رجنلا نم دوسالا طبخلا نم

 لالب ناذآ مكروحس نم نعلم ال ۱۷ ۲
 روحسلا ليجعت ۱۸ ۷

 رجفلا ةالصو روحسلا نيب م ردق ۸ ۱٩

 باجم) ريغ نم روحسلا ةكرب ۲۰ ۹
 اموص راهلاب یون اذا ۱۷ ۰

 ابنج حبصي مئاما ۲ ۴۳
 مئاصلل ةرشابلا ۲۳ ۹

 مئاصلل ةلمقلا 74 ۲

 مئاصلا لاستغا ۲۰ ۳

 © موصلا باتك ۳۰ را
 ۲۰۰۷ -۱۸۹۱ مقر

 ناضمر موص بوجو
 موصلا لضف
 ةرافک موصلا

 نیم اصلا نايرلا
 نمو , ناضمر رهش وأ ناضمر لاقي له

 اعساو هک ىأر

 ةنو اباستحاو اناعإ ناضمر ماص نم

 ناضمر ىف نوكي 2 ىنلا ناكام دوجأ

 موصلا ىف هب لمملاو روزلا لوق عدب مل نم
 تش اذا مكاص ىإ لوقي له

 ةب زعلا هسفن ىلع فاخ نل موصلا

 هونكأر اذاو , اوم وصف لالحلا متيأد اذإ

 ورطفأف

 ناصقنيال ديع ارهش
 بس الو بتکنال

 نيمو الو موب موصب ناضمر مد ال

 (کناسن ىلا كفرا مايصلا ةلبل کل لحأ ) ٠١

1۷ 

 اسان برش وأ لك أ اذإ مئاصلا
 مئاصلل سبايلاو بطرلا كاوس

 ءاملا هرخنع قشنتسيلف أضوت اذإ

 ناضمر ىف عماج اذإ

 *ىش هل یکی لو ناضمر ىف عماج اذإ

 رتکلف هملع قدصتف

 نم هلهآ ممطي له ناضمر ىف عماجلا
 جيواحم اوناک اذ] ةرافكلا

 مئاصلل .قلاو ةماجحلا
 راطفإلاو رفسلا ىف موصلا

 رفاس مث ناضمر نم امايأ ماص اذإ

 رفسلا ىف موصلا

 رفسلا ىف موصلا ربلا نم سيل

 ىف اضعب مهضعب كلي ىنلا باع بعي مل

 راطفالاو مولا

 سانلا هاريل رفسلا ىف رطفأ نم
 ( ةيدف هن وةيط» نيذلا لعو ر

 ناضمر ءاضق ىضَعب ىم

 ةالصلاو موصلا كرت ضئاحلا

 موص هيلعو تام نم

 اصلا رطف لح ىم

 هريغو ءالاب رسيت ام رطفي
 راطفالا ليجعت

 سهشأا تعاط مث ناضمر ىف رطفأ اذا

 نايبصلا موص

 مايص ليللا ف سيل لاق نمو . لاصولا
 ' لاصولا مک نم لیکشتلا
 رحسلا ىلا لاصولا

 رب مو « عوطتلا ىف رطفیل هيخأ ىلع مسقأ نم
 هل قفوأ ناكاذإ ءاضق هيلع

 نابعش موص

 یرابلا حف * 4۳ م
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 دمحم احم

 هراطفإو علي ىنلا موص نم رک ذيام

 موصلا ىف فيضلا قح
 موصلا ىف مسجلا قح

 رهدلا مود

 موصلا ىف لهألا قح
 موي راطفإو موب موص
 مالسلا هيلع دواد موص

 ةرشع عب رأو ةرشع ثالث ضيبلا مايأ مايص
 ةرشع سمخو

 مدنع رطفي لف اموق راز نم

 رها رخآ نم موصلا
 ةعمجا موي موص
 مای لا نم ایش صخب له
 ةفرع موي موص

 رطفلا موب موص
 رحدنلا موي موص
 قيرشقلا مايأ مايص
 ءاروشاو موب ماض

 €( عوارتا

 ۳۰۱۳ -- ۲۰۰۸ مقر

 ناضمر ماق نم لضف

 ( ردقلا ةليل لضف باتك ۳۲ )
 ۲۰۲( س ۲۰۱۵ مقر

 ردقلا ةليل لضف

 رخا والا عبسلا ىف ردقلا ةليل ساقلا

 رخاوالا رشءلا نم رولا ىف ردقلا هليل یرحت

 سانلا ىحالتل ردقلا ةليل ةفرعم عفر

 ناضمر نم رخا والا رشعلا ىف لمعلا
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 فاکتعالاو رخاوالا رشعلا ف فاکتعالا

 ابلك دجاسلا ىف
 فکتعلا لجرت ضئاحلا

 ةجاحل الإ تيبلا لخدیال
 فكتمملا لسغ
 اليل فاکتعالا

 ءاسنلا فاکتعا

 دجسلا ىف ةبخ الا

 دجسلا باب ىلا هجئاوحل فکتعلا جرخ له
 نر رع ةحيبص مب ىنلا جورخ و فاکتعالا

 ةضاحتساا فاكتعا

 هفاکتعا ىف اهجوز ةأرملا ةدايز
 هسفن نع فدكشمملا أردي له
 حبصلا دنع هفاكتعا نم جرخ نم

 لاوش ىف فاکتعالا

 اموص فکسعا اذإ هيلع رب مل نم
 لسأ مث فكتمي نأ ةيلهاجلا ىف دذن اذإ
 ناضمر نم طسوالا رشملا ف فاكتعالا

 جرخم نأ هل ادب مث فکتمی نأ دارأ نم

 لسغلل تيبلا هسأر لخدب فک

 © ويلا باتك- ۳6 ١)
 ۲۳۳۸ — ۲۰۸۷ مقر

 ضدالا ىف اورشتناف ةالصلا تيضق اذافإ

 ( تا لضف نم اوغتبا و

 تاهنشم امهنيب و نيب مارحلاو نيب لالحلا
 تاهسشملا ريسفت

 تاشلا نم هزت أم

 تاهشلا نم اهوحنو سواسولا رب ل نم
 (/اييلا اوضفن او وأ ةداحت اوأد اذإوإ



 يره ٠
 بالا ةعفم بابا ةعفم
 ۳1 ۲۱ لالا بسك ثيح نم لابی مل نمف ۷ ۲
 ۳۷ ۲ هريغو زا ىف ةراجلا ۸ ۷

 ۳۸ ۴ ةراجتلا ف جورفا ۳۹۸ ٩
 ۳۹ ۶ رحبلا ىف ةراجتلا ۱. ۵۹

 ۰ ۲۲۵ |( املا اوضفنا او را ةرا# اوآراذاو ۰ ۱۱ ١
 |A rre ( تیک ام تایبط نماوقفنأ) ۱۲ ۰
 ٩۲ ۲۹ قزرلا ىف طسبلا بحأ نم ۰۱
 ٩۳ ۷ ةئيسنلاب غالب ینلا ارش ۱4 ۰۲
 t6 ۳۸ هديب هلمعو لجرلا بک ۱۵ ۳
 fo ۲۳ باظ نمو ؛ عيبلاو ءارشلا ىف ةحامسلاو ةلوهسلا ۱: ۹

 فافع ىف هبلطیلف اق>

0 0 
 د احصنو انكي مو ناعيبلا نيب اذإ ۱ ۹

 رقلا نم طلا عيب ۲۰ 0١
 ٩٩ ۸ عيبلا ف نامتكلاو بذكلا قحعام ۲۳ ۲ E رازج لاو ماحللا ىف ليقام ۲۱ ۲
 ه. ۳۸۲ |افامضأ ابرلا اولكأتال اونمآ نيذلا اہآ اي ) ۲۳ ۲

 o۱ ۳ ( ةفعاضم
 or 544 هبناکو هدهاشو ابرلا لک ۲ ۷: ۳
 ۰۳.۹ ابرلا لکوم ۲۰ ۶
 ot ۷ 0 ( تاقدصلا ربو ابرلا هللا قحمب )ل ۲۰ ۵
 ۰۰ ۹ عیبلا ىف فلحلا نم هرکی ۲۷ ۱
 غاوصلا ىف لیقام ۲۸ 5

 دادحلاو نيقلا ركذ ۷ ۲٩
 0 طايخلا ركذ ۳۰ ۸
 جاسنلا ركذ ۳۱ ۸
 نا راجللا ۳۳ ۹
 هسفنب جارما مامالا ءارش ۳۳ ۹
 تا ريخلاو باودلا ارش ۳ ۰

 اچ عيابتف « ةيلهاجلا ف تناك ىلا قاوسالا ۳ ۲١
 هو of مالسالا يف سائلا

1۹۹ 

 برجا وأ ملا لبالا ءارش
 اهریغو ةنتفلا ین حالسلا عیب
 كسلا عیب و راطملا ىف

 ماجحلا رکذ

 ءاسنلا و لاجرال هسا هرکی امن هراجتلا

 موسلاب قحأ ةعلسلا بحاص

 رایخلا زوج مک

 عيبلا زوجب له رايخلا ىف تقوي ملاذا
 ةرفني مل ام رايخلاب ناعيبلا
 دقف عيبلا دعب هبحاص امهدحآ ريخ اذإ

 عيبلا بجو
 عببلا زوجي له رايخلاب عئابلا ناكاذإ
 لبق هتعاس نم بهوف اثیش یرتشا اذا

 اقرفت نأ

 عيبلا ىف عادخلا نم هرکیام

 قاوسألا ىف ركذام
 قوسلا ىف بخسلا ةيهارك

 یطعلاو عئابلا ىلع لیکلا
 ليكلا نم بحتسيام

 هدمو لر ىنلا عاص ةكرب
 ةركملاو ماعطلا عیب ىف ركذي ام
 سيل ام عيب و , ضبقي نأ لبق ماعطلا عیب

 ش كدنع

 ال نأ فازج اماعط ىرتشا اذإ ىأر نم
 كلذ ىف بدالا و « هلحر ىلا هب ووب یتح هعببب
 عئابلا دنع هعضوف ةباد وأ اعاتم ىرتشا اذإ

 ضبقب نأ لبق تام وأ

 موس ىلغ موسي الو هيخأ عيب ىلع عيبيال
 هرس وأ هل نذأي یتح هيخأ

 ةدبازملا عیب
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 بالا ةحفص بابلا ةحفص
AV ۸ عيبلا كلذ زوج ال لاق نمر « شجنلا ٠٠ ۵ 

 ةلبحلا لیحو « ررغلا عيب ۹ 4١
 دی ةسمالملا عیب ۸ ٩۳

 نقش ة انملا عیب ۳ ۹
 و. 0١ منفلاو رقبلاد لب الا لفحيال نأ عئابلل ىلا 54 م59

 ةلفحم لكو
 ٩۱ ۳ رمت نم عاص اهتبل> قو . ةارصلا در ءاش نإ ۸ ٩۵

 e قازلا دبعلا عيب ۵۹
 ۳ ءاسنلا عم ءارشلاو عیبلا ۷ ۹

A ۳۷۰۹: ۵ وأ هنس لهو .رجآ ريغب دايل رضاح عيدي له  
 ۹۰ ۵ ی

VYرجأب دابل رضاح عيبي نأ هرک رم 14  
 ٩۱ ۷ ةرسهسل اپ دال رضاح عیلیال ۷۰ ۷۲

 لك دورم همیب نأو نایکرلا قلت نع ىهلا ۷۱ ۳
 قاتلا ىهنم ۷۲ ۵
 00 لحتال عببلا ىف اطورش طرتشا اذل ۷۳ ۷۹
 0 رفلاب را عیب ۷۶ ۷

 ۱۱ ۱۴۱ ۳ ۲ 8 یه اعطل اب ماعطلاو ؛ بییزلاب بیبزلا عیب ۷۰ ۷
 ۱۰۲ ۳ ی ريعشل اب ريعمشلا عیب ۷۱ ۷

 5 ب ةضفلاب ةضفلأ عسب ۷۸ ۹

 اس رانيدلاب رانيدلا عب ۱ ۷٩
 ٠١6 ۷ ةئيسن بهذلاب قرولا عیب م١ ۳
 ۱۰1۷ دی ادب قدولاب بعذلا عيبا _ ۸۱ ۷۲
 ر. نر | عید« شب رل عیب مو « ةئبازملا عیب ۸۲ ۲۳

 ایارعلا عيب و« مرکلاب بيبزلا
 ١٠م نو | ةضفلا بهذلاب ليخنلا سوءر ىلع را عيب ۸۳ ۷
 ۱۰۹ ۰ ایارعلا ريسفت ۸4 ۰

 ۱۱۰ ۰ ابحالص ودبي نأ لبق راما عیب ۸۵ ۳
AY۱۱۱ ۳ احالص ودبي نأ لبق لخنلا عيب ۸1  

 س ره

 مث ابحالص ودبي تأ لبق دامثلا عاب اذإ
 عئابلا نم ومف ةهاع هتباصأ

 لجأ ىلا ماعطلا ءارش
 هنم ريخ رمتب رگ عيب دارأ اذإ

 ءاضرأ وأ ءترأ دق الخن عاب نم ضيق

 ةراجاب وأ ةعورزم

 اليك ماعطلاب عرزلا عیب
 هلصأب لخنلا عيب
 ةرضاخملا عسب
 هلكأو راجا عیب

 نرقرام ان لع واستالا ننآ ىرج] نم
 ةراجالاو عويبلا ىف مهنيب

 یی رش نم كيرشلا عيب

 ريغ اعاشم ضورعلاو رودلاو ضرالا عيب

 موسقم
 ىضرف هنذإ ريغب هريغل اًديش یرشا اذإ
 برا لهأو نيكرشملا عم عيبلاو ءارشلا

 هقتعو هتبهو ىبرحلا نم كولمملا ءارش
 خبدت نأ لبق ةتيملا دواج
 رب زا لمق

 کدو عابیالو ةتيملا محش باذيال
 هرکی امو حور امف سيل ىلا ريواصتلا عيب

 كلذ نم
 رخخا ىف ةراجتلا ميرحت
 أرح عاب نم مثل
 نيح مهضرأ عیبب دوہلا ی ىنلا مآ

 مالجا
 ةئيدسأ نا ويحلاو ديبعلا عيب

 قيقرلا عسب
 ر دملا عسب

 امثرتسي نا لبق ةيراجلاب رفاسب له



 ۵۱ سره

 بالا ةحفص بابلا ةحفص
 رصعلا ةالص ىلا ةراجالا ٩ ٩ مانصألاو ةتيملا عيب ۱۱۳ 4

 ريجألا رجأ عنم نم ما ۱۰ ۷ بلکلا نمث ۱۱۳ ۰۹

 لیلا ىلا رصعلا نم ةراجالا ۱۱ ۷ :
 هيف لمعف هرجآ كرتف اريجأ رجأتسا نم ۱۲ ٩ 2 يك -- 2

 ۳۲۵٩ س ۲۲۳ مقر

 حلا رجاتسلا مولعم ليك ف لسلا ۱ ۸

 قدصت مث هرهظ ىلع لمحیل هسفن رجآ نم ۳ ۰ مولعم نزو یف سا ۲ ۹
{eلاجلا ةرجأو هب لصأ هدنع سيل نم ىلا مسلا ۳۳۵  

 ةرسمسلا رجأ ٠۲ ۱ لخنلا فلسا ۽« 4

 ضرأ ىف كرشم نم هسفن لجرلا رجاؤي له 1١6 ۲ للا ف ليفكلا ه٠ ۳
 برحلا لسلا ف نهرلا 25 ۳
 ةحافب برعلا ءايحأ لغ ةيقرلا ف ىطعيام ۱+ ۲۱ مولعم لجأ لا لسلا ۷ ۶6
 باتکلا ةقانلا جتنت نأ ىلا لا ۸ ۰

 ءامالا بئارض دفاعتو « دبعلا ةبيرض ۱۷ ۸ « ةعفشلا بانك - 5
 ماجحلا جارخ ۱۸ ۸ ۲۲۵۹ دس ۲۲۰۷ مقر

 نم هنع اوففخي نأ دملا ىلاوم ملك نم 19 ؛هو | الفدودحلا تعقو اذاف « مسقي ملام ةعفشلا ٩ ١
 هجارخ ةعفش

 ءامالا و ىغيلا بسك ۲۰ ۰ عيبلا لبق احاص ىلع ةعفشلا ضرع ۲ ۷

 لحفلا بسع ۲۱ ۱ برقآ راوجلاىأ ۳ ۸
 امهدحأ تاف اضرآ جاتسا اذا Yr ۲ ( ةراجالا باتک ۳۷ /

 ( ةلاولا پاتک - ۳۸3 ۲۲۸ - ۲۲۹۰ مقر

 ۲۲۸۹ دس ۲۲۸۷ ہقر اصلا لجرلا راجتتسا ۱ ۹

 ةلاوحلا ىف عجر لهو « ةلاوحلا ف ۱ ۶ طيرارق ىلع منغلا ىعد ۲ ۱
 در هل سيلف لم ىلع لاحأ اذا ۲ 5 ةرورضلا دنع نيكرشملا راجتتسا ۳ ۲
 زاج لجد ىلع تیلا نيدلاحأ نإ ۳ 437 | مايأ ةئالث دعب هل لمعيل آريجأ رجأتسا اذل ؛ ۳
 ( ةلانکلا باتک ۳۹{ وزغلا نريجألا ه ۳

 ۲۲۹۸ س ۲۲۹۰ مقر لمعلا نيبب لو لجألا هل نيبف آريجأ رجأتسا نم 1 445

 نادب الاب نویدلاو ضرقلا ىف ةلاغكلا ۱ 9+4 نأ ديرب اطئاح مقي نأ لع أريج أرجأتسااذا ۷ ۰0

 امهريغو زاج ضقني
tteتدقاع نيذلاو ) ۲ ۲ راهنلا فصن ىلا ةراجالا ۸  file4 مهیصن مونآن  



eشرا ۱  

 بابلا ةحفص بابلا ةحفص

 ؟ نيبي مو اًيش ىطعب نأ لجر لکو اذا م بم چرب نأ هل .سيلف انيد تیم نع لفكست نم ۴ ۶

 سانلا هقراعتي ام ىلع ىطعأف یطعب هدبعو لِي ىنلا دبع ىف ركب ىبأ رارج 4 ۷۰

 حاکنلا ىف مامالا ةأرملا ةلكو و عمد نيالا ه ۷

 هزاجاف اتیش ليكولا كرتف الجر لکو اذا ٠١ ید ( ةلاكولا باتك - :.9

 زئاج وف لكوملا ۲۳۱۹ ع ۹

 د ودم هعيبف أدساف ايش لیکولا عاب اذل +۱ ٩۱ اهریغو ةمسقلا ىف كيرشلا كيرشلا ةلاکو ١ و

 اقیدص ممطب نآ و « هتقفن و فقولا ىف ةلاکولا ۲ وو راد وأ برحلا راد ف اییرح ملا لکو اذا ۲ ۰

 فورعملاب لک أيو هل زاج مالسالا

 دودحلا ىفةلاكولا ۳ ۰۱ نازيملاو فرصلا ىفةلاكولا ۳ مو

 اهدهاعت و ندبلا ىفةلاكولا ١4 و اثیشوآ ترع ةاش لکولا وأ ىعارلا صبأ اذإ < عمو

 هللا كارأ ثيح هعض هليكول لجرلا لاق اذإ ۱۰ |٩۲« داسفلا هيلع فاضيام حلصأو عن دسفي

 تلق ام تعم دف ليكولا لاقو ةزئاج بئاغلاو دهاشلا ةلاكو ۲ ٠

 اهوحنو ةنازخلا ىفنيمآلا هلاکو ١ ۳ نويدلا ءاضق ىفةلاكولا + مس

 زاج موق عيفش وأ ليكول ايش بهو اذإ 7 ۸۳


